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J
andino Asporaat heeft

zichzelf op een streng

dieet gezet voor de

opnames van een nieuwe

film waarin hij een scene

met ontbloot bovenlijf

heeft. Dat bekende hij

donderdagavond in het

radioprogramma Volgspot.

De 40-jarige komiek en

ondernemer

s c h a a m t

zich niet

voor zijn

l i c h a a m .

Maar hij schrok toch toen

hij zijn buikje een paar jaar

geleden op een groot

bioscoopdoek zag. "Ik ben

aan het trainen voor een

nieuwe film, ik moet bij

één scene buikspieren

hebben", verklapte

Jandino. "Ik moet afvallen,

ik drink onder meer 4 liter

water per dag. Dat helpt."

In een van de vorige Bon

Bini-films had hij een

scene met model

Liliane de Vries op het

strand. "Ik dacht: een

buikje, wat maakt dat

uit, ik ben een

comedian! Maar op

een bioscoopscherm

verdubbelt je buik. Dat

voelde toch niet prettig.

Daarom heb ik mijzelf voor

deze film de opdracht

gegeven er beter uit te

zien."

De komiek noemt zichzelf

van binnen "een gelukkig

dik jongetje. Als deze film

klaar is, laat ik mezelf weer

gaan. Ik ben een jojo, mijn

familie wordt er gek van".

Asporaat vertelde niet

voor welke film hij de

transformatie ondergaat.

Zijn vorige komedie,

Judeska in da House, trok

volle zalen tot de theaters

half december dicht

moesten van het kabinet.

Jandino op streng
dieet voor sixpack

in nieuwe film
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Lionsclub Parwani doet beroep op de gemeenschap
Bijdrage voor Ramadan Project

L
ionsclub Parwani

heeft steeds in de

maand Ramadan

een sociaal project

gedaan. Zij hebben in de

voorgaande jaren met

behulp van donaties

R a m a d a n - p a k k e t t e n

verdeelt. Dagblad

Suriname verneemt van

de fellows van

Lionsclub Parwani,

Harry Soekhlal en Ricky

Mahabier dat Lionsclub

Parwani steeds sociale

projecten doet.

Ramadan Project is een

heel sterk project van

de club. Vanwege de

Covid-19 situatie gaat

het rustig aan toe en

wenst de club

voornamelijk de

hulpbehoeftige mensen

tegemoet te komen

middels een Ramadan

Project. In het verleden

is dit project op 2

manieren uitgevoerd.

Voor de ouderen werd

een aantal pakketten

vanuit het SIV gebouw

verdeeld en daarnaast

werden huisbezoeken

afgelegd en een pakket

overhandigd. Hierbij

hebben de fellows zeker

van dichtbij mogen zien

in welke

omstandigheden de

mensen verkeren. Voor

het jaar 2021 kan men

een bijdrage doen in

financiële zin of

goederen, het liefst

goederen die niet aan

bederf onderhevig zijn.

Met behulp van alle

donaties zal Lionsclub

Parwani pakketten

samenstellen voor

hulpbehoeftigen.

Fellow Harry Soekhlal

geeft mee, dat er al

personen zijn die nu al

hebben aangegeven om

zeker wat te doen.

Vooral de naastenliefde

onder de groep die

steeds doneert is groot.

Zij zullen ook in hun

directe kring kijken naar

personen die hun

naasten, andere

Surinamer, kunnen

helpen. De club doet

ook hiervoor een

beroep op de

gemeenschap.

Donaties kunnen

afgegeven worden bij

RBN aan de

J a g g e r n a t h

L a c h m o n s t r a a t ,

Revas aan de

Koningsstraat en

De Tegelmeester

Malhoe aan de

Kwattaweg.  Ook kan

een financiele donatie

gedaan worden via de

bank door storting op

de bankrekening van

Lionsclub Parwani.

KKhhooeessiiaaaall  PP..  

Momenteel in onze
Surinaamse keuken!

I
n elke huishouden is

het een dagelijkse

vraag, wat koken we

vandaag? Door de

huidige situatie met het

Coronavirus en

lockdown is het

namelijk zo dat we veel

meer thuis zijn. Er

wordt dus extra

aandacht besteed aan

onze maaltijden.

Voeding heeft een

directe invloed op hoe

wij ons voelen en hoe

wij functioneren. Het

geeft ons lichaam

energie. De Surinaamse

gerechten hebben

allemaal ook hun

bekendheid. Wij zullen

middels deze rubriek

steeds een kijkje

nemen wat er wordt

gekookt in onze

Surinaamse keuken.

Huize D. had gezouten

Haring gewikkeld in

l o e m b o e b l a d

( J a v a a n s e

tayerblad);

RReecceepptt::

KKoooollssaallaaddee
Ingrediënten: 10

eetl. Mayonaise,

3 eetl. Azijn, 3

eetl. Suiker, 2 eetl.

Melk, halve kool, 2

wortelen, snufje zout

Bereiding Koolsalade

Meng alle ingrediënten,

behalve de kool en de

wortelen en meng ze goed

met elkaar. Het liefst met

een mixer. Snijd de kool en

wortelen heel fijn en voeg

de mayonaisesaus toe.

Alles goed vermengen en

laat in de koelkast koud

worden.

((BBrroonn  rreecceepptt::  ssrraannaanngg

kkuukkrruu..nneett))    

KKhhooeessiiaaaall  PP..  

R. Kelly in augustus voor de rechter in New York
D

e al meerdere keren

u i t g e s t e l d e

rechtszaak tegen R.

Kelly in New York gaat

definitief door in augustus.

Het Openbaar Ministerie

liet de rechtbank in

stadsdeel Brooklyn

donderdag weten dat het

zich op moet opmaken

voor de komst van de

zanger, die momenteel

vast zit in Chicago.

Robert Kelly, zoals de

muzikant voluit heet,

verblijft in een gevangenis

in Chicago in afwachting

van een andere juridische

procedure die tegen hem is

aangespannen. Alle zaken

draaien om seksuele en

p s y c h o l o g i s c h e

mishandeling.

De aanklagers in New York

stellen dat de

onderneming van Kelly die

officieel zijn muziek moest

promoten, ook meisjes en

vrouwen ronselde. Die zou

hij vervolgens bij hem in

hebben laten trekken,

waarna ze het huis niet

meer zonder toestemming

mochten verlaten en geen

contact mochten hebben

met vrienden en familie.

Ze werden daartoe

gechanteerd met expliciet

beeldmateriaal dat de

zanger van hen opnam.

AAffggeezzoonnddeerrdd

Het OM vroeg de rechter

eerder om anonimiteit

voor de juryleden in de

zaak. Dat werd

toegewezen. De leden

zullen worden

afgezonderd van de

buitenwereld zodat zij niet

worden beïnvloed door

nieuwsberichten over de

zaak en niet benaderd

kunnen worden door Kelly

of zijn handlangers. De

aanklagers hadden daarop

aangedrongen omdat de

zanger volgens hen in het

verleden vaker geprobeerd

heeft beschuldigers,

juryleden en andere

betrokkenen bij zijn

rechtszaken de mond te

snoeren.

De zaak in Brooklyn gaat

op 9 augustus van start.
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Diamanten huwelijk
voor echtpaar

Rampal-Brispat

D
e

muziekformatie

GENTLE uit

Nederland heeft op

donderdag 15 April hun

nieuwste music video

uitgebracht. De

Shahrukh Khan Mashup

is gezongen door de

frontzanger (es)s van de

band namelijk, Sagar

Malik, Jennah en

Roberto. De muziek ligt

in handen van

SelectaBeats in

samenwerking met

Gentle; Akeyz

(toetsenist) en Radjesh

Chinkoe (gitarist). De

clip is gemaakt door

SelectaBeats en de

designs door Ran D. De

Shahrukh Khan Mashup

is al te beluisteren en te

bekijken via de

YouTube channel

SELECTABEATS.

Het idee om deze

mashup te maken

kwam van de 8 jarige

Sanjely Ajodhia, de

dochter van Sanjay

( bandleider). Zo is

Sanjay met Sagar Malik

het idee gaan

bespreken en zijn ze

het project gestart. Na

veel brainstormen met

de crew kwamen ze op

totaal 15 korte liedjes

uit. Een mega uitdaging

om alles in 1 track te

verwerken. Jennah en

Roberto hebben de

Engelse stukjes voor

hun rekening genomen,

waardoor het niet

eentonig werd. Ook

komen alle muzikanten

van de band in de clip

voor. Het is een release

van Sanjely

Entertainment en is

gepowerd door: Triple R

Promotions, Dubar

Accoutancy, R&R

Records, Sassie Zorg,

Suraj Chedie en Surya

Bediening.

De band maakt bekend

dat er de komende tijd

veel nieuwe songs in

vorm van een clip of

visual video uit gaan

komen. Tot slot namens

GENTLE aan de Hindoe

gemeenschap een Subh

Navratri en de Moslim

gemeenschap een fijne

Ramadan.

KKhhooeessiiaaaall  PP..  

B
ij een auto-

ongeval kan er

van alles mis

gaan. Zo ook bij een

kopstaartbotsing. Men

moet bij zo'n botsing

rekening houden met

het feit dat de

bestuurder en/of

inzittenden, een

whiplash kunnen

hebben opgelopen. Bij

een whiplash is er

sprake van een

tijdelijke kwetsing van

het steunweefsel,

bindweefsel en/of de

spieren van de nek.

Deze kwetsing ontstaat

door een voor-

a c h t e r w a a r t s e

beweging van de nek.

Vaak hebben patiënten

klachten, terwijl er bij

lichamelijk onderzoek

of met behulp van

r ö n t g e n d i a g n o s t i e k

geen afwijkingen

gevonden worden. Dit

maakt het lastig om de

diagnose whiplash te

stellen.

Hoe kan je whiplash

herkennen?

Signalen en

symptomen:

-Nekpijn en stijfheid

-Verergering van pijn bij

het bewegen van de

nek

-Minder mobiliteit van

de nek. De volledige

nekbewegingen

niet meer kunnen

maken.

-Hoofdpijn, meestal

beginnend bij de

schedelrand.

-Gevoeligheid of pijn in

de schouder,

(boven)rug of

armen

-Tintelingen of

gevoelloosheid in de

armen

-Vermoeidheid

-Duizeligheid

Sommige mensen

hebben ook last van:

-slecht kunnen zien

-fluitende, piepende,

sissende toon in het oor

- o n d e r b r e k i n g e n

gedurende de slaap

-snel geïrriteerd zijn

(prikkelbaar)

-slecht kunnen

c o n c e n t r e r e n

(focussen)

-geheugenstoornissen

-depressies

Het is belangrijk om je

na een auto-ongeluk,

sportongeval (vooral

contactsporten) of

ander lichamelijk

trauma ( bijvoorbeeld:

val van de trap) door

een arts te laten

onderzoeken als je

nekpijn of één van

b o v e n g e n o e m d e

symptomen hebt. Ook

om botfracturen uit te

sluiten. 

Als u ouder bent en al

leed aan nek- en rugpijn

en eerder een whiplash

hebt gehad, is het des te

meer reden om de

klachten verder te laten

onderzoeken. Omdat de

prognose slechter kan

zijn. Loop na de

vastgestelde diagnose

ook niet te lang door

met klachten, maar laat

u behandelen.

Locomotorius heeft

ruime ervaring met het

behandelen van

whiplashklachten
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JJoohhnn  KKiieesseell  eenn  RRiiccaarrddoo  BBhhoollaa

Wat te doen bij
nekklachten na een 

auto-ongeluk of
sportongeval?

GENTLE lanceert
Shahrukh Khan Mashup 

H
et echtpaar

Rampal-Brispat

is gehuldigd

voor hun Diamanten

huwelijk.  Op 09 april

jongstleden hebben zij

bezoek gehad van

D i s t r i c t s c o m m i s s a r i s

dhr. Mohamedsafiek

Radjab. In verband met

hun 60 jarig huwelijk is

aan het echtpaar de

gebruikelijke enveloppe

overhandigd.
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Spoed-
aanvragen

dis-
pensatie

alleen via
8151555

en
8413535

H
et Cov id-19

C o ö rd i n at i e t e a

m van het

Korps Politie

Suriname (CCTKPS)

laat op vrijdag 16 april

v ia een

bekendmaking weten,

dat in verband met de

l o c k d o w n

spoedaanvragen voor

dispensatie alleen via

de nummers 8151555

en 8413535 kunnen

geschieden.  D eze

nummers zullen een

uur voordat het

l o c k d o w n - t i j d s t i p

ingaat bereikbaar zijn.

D e af handeling van

deze verzoeken zal

door een groep

speciaal  aangewezen

p o l i t i e o f f i c i e r e n

geschieden.

O n d e r

s p o e d a a n v r a g e n

wordt gerekend een

situatie of

omstandigheid welke

niet te voorzien was.

In dit  geval  zal  het

karakter hier van

urgent moeten zijn,

waarbij uitstel niet te

rechtvaardigen is als

het een economische-

dan wel medische

schade kan

veroorzaken.

D e aanvraag

via deze nummers is

zowel voor de

Telesur-  als  de

D i g i c e l - g e b r u i k e r s

gratis. Verder blijft de

controle van personen

gedurende lockdown-

uren vanuit  het

digitaal  bestand

geschieden.

Problemen stapelen zich op voor
kleine ondernemers 

"De maatregelen

veranderen iedere keer,

waardoor je niet meer

weet hoe de zaken ervoor

staan. Als eigenaar van een

kapsalon moet ik wel

zeggen dat het niet

gemakkelijk is om iedere

keer voor een tijdje te

sluiten en weer open te

gaan", zegt Rosita. "Door

de eerste sluiting al moest

ik werknemers bedanken

en op den duur zat ik met

maar drie werknemers. Dat

betekent weinig klanten

en sneller werken om

meer klanten te kunnen

helpen. Nu ben ik weer

gesloten en moest ook nog

afspraken afzeggen. En

uiteindelijk zit ik ook met

bestelling van

verschillende producten.

Hoe betaal ik dat?", vraagt

Rosita. "Van het ene

probleem komt het

andere. Als ondernemer ga

je altijd een back-up

moeten hebben, maar nu

ik vaak in deze situatie heb

gezeten, is mijn balans al

op nul. Om te besparen, ga

ik nog meer mensen

moeten bedanken, maar

dat kan ik niet doen. Zij

hebben hun vertrouwen in

mij gezet en als ik ze laat

gaan en de zaak weer open

moet, zit ik met minder

klanten dan dat ik al heb.

We nemen de protocollen

in acht en de dames

werken netjes. Wij komen

dichtbij de klanten, maar

de protocollen blijven

streng. Als men zich ook

aan de regels hield, denk ik

dat het toch anders zou

zijn. Maar dan heb ik het

niet alleen over burgers,

maar ook over de leiders",

zegt Rosita.

TTMM  

Politiebericht over onbeheerd mysterieus
vliegtuigje Avanavero 

D
e politie van Regio

West trof op

maandag 12 april, na

ontvangen informatie, een

vliegtuigje onbeheerd aan

in het gebied Avanavero,

zo meldde het Korps

Politie Suriname

donderdagavond 15 april.

In opdracht van het

Openbaar Ministerie is het

toestel in beslag genomen

door de politie.  

Bij de politie is het

vooralsnog niet bekend op

welke wijze het vliegtuigje

te Avanavero terecht is

gekomen, wie de eigenaar

of beheerder ervan is en

met welk doel het

Suriname is binnen

gevlogen.

Slachtoffer woningbrand dubbel radeloos
E

en alleenstaande

bewoner van een

woonhuis dat

afgelopen week in

vlammen opging, zit met

de handen in het haar. Het

slachtoffer wiens woning

niet verzekerd was tegen

brand heeft geen idee hoe

de brand is ontstaan. Hij

heeft bij de brand alles

verloren en weet geen

raad. Het slachtoffer geeft

tegenover Dagblad

Suriname te kennen dat hij

zoals gebruikelijk vroeg

wakker, ruim voor half vijf.

Nadat hij gedoucht en

klaar was deed hij alle

lichten in de woning uit en

vertrok met zijn lijnbus

rond 5u uit zijn woning. "Ik

had al passagiers in mijn

bus toen ik door mensen

gebeld werd dat mij

woning in brand was. Ik

ben toen snel gekomen en

zag dat me huis in brand

was. Het gebouw was de

helft hout en de rest steen.

Ik heb mijn gasfornuis in

geen dagen gebruikt. Het

was zeker 4-5 dagen al niet

gebruikt. Ik at bij mijn

broers. Alleen de stekker

van de ijskast was gezet.

Voor de rest niets. De

politie heeft gezegd dat het

geen kortsluiting was. Ik

weet echt niet hoe de

brand kan ontstaan. Ik heb

geen vijanden,

brandstichting is

onwaarschijnlijk. Ik weet

het echt niet. Nu woon ik

bij mijn broer. Ik heb niets

meer", concludeert het

slachtoffer. Hulp is volgens

hem niet opgekomen.

Personen die de

slachtoffer, Somai N.,

wensen te helpen kunnen

in contact treden op het

nummer 8617485.
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Dr. Dre moet nieuwe
advocaat zoeken voor

scheidingszaak
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Deepika Padukone
doet stap terug 

D
eepika Padukone is

in 2019 benoemd

tot voorzitter van

Mumbai Academy of the

Moving Image (MAMI). Ze

verving filmmaker Kiran

Rao. Nu heeft ze besloten

op te stappen vanwege

haar andere

werkzaamheden. Deepika,

die de ervaring 'verrijkend'

noemde, verklaarde dat

haar band met MAMI 'een

leven lang zal duren'.

Op maandag ging de

acteur naar haar sociale

media platforms om het

nieuws te delen. "In het

bestuur van MAMI zitten

en als voorzitter fungeren

is een zeer verrijkende

ervaring geweest. Als

artiest was het

stimulerend om cinema

en talent van over de hele

wereld samen te brengen

in Mumbai, mijn tweede

thuis."

Ik ben echter tot het besef

gekomen dat ik met mijn

huidige werkprogramma

niet in staat zal zijn om

MAMI de onverdeelde

focus en aandacht te

geven die het nodig heeft.

Ik vertrek in de

wetenschap dat MAMI in

de best mogelijke handen

is en dat mijn band met de

academie een band is die

een leven lang zal duren,"

schreef ze.

Op MAMI 2019 maakte

Deepika haar eerste

optreden als voorzitter van

het filmfestival.

Tijdens haar

openingswoord

zei ze: "Cinema

heeft de kracht

om ons

m i n d e r

eenzaam te

maken als we dat

zijn. In het tijdperk

van digitale

streaming en sociale

media dat ons

langzaam maar zeker

isoleert, bindt de

Mumbai Academy of

Moving Images (MAMI)

ons zonder grenzen,

remmingen en bovenal

zonder angst. Als een

artieste die echt gelooft in

de kracht van cinema, zeg

ik dat we dit meer dan ooit

nodig hebben."

Op het werkfront zal

Deepika te zien zijn in een

speciale rol in Ranveer

Singh's 83. Ze is

momenteel aan het filmen

voor Shakun Batra's

titelloze project, met ook

Ananya Pandey en

Siddhant Chaturvedi in de

hoofdrollen. Deepika

kondigde ook de officiële

Hindi-remake van The

Intern aan, waarin ze zal

spelen tegenover Amitabh

Bachchan. De twee

hadden eerder

samengewerkt in Piku.

D
e advocaten van

Dr. Dre mogen

hem niet langer

v e r t e g e n w o o r d i g e n

tijdens zijn echtscheid-

ingsprocedure. Het

verzoek daartoe van

zijn ex Nicole Young

werd volgens de New

York Post door de

rechter goedgekeurd.

Reden is dat een van de

twee, Howard King, in

betere tijden jarenlang

de gezamenlijke

j u r i d i s c h

adviseur van

het stel was.

D e

u i t s p r a a k

b e t e k e n t

dat ook

advocate Laura Wasser,

waarmee King een team

vormde in de zaak, niet

meer aan de slag mag

voor Dr. Dre, die

eigenlijk Andre Young

heet. Wasser is een

bekende echtscheid-

ingsadvocaat in Los

Angeles, die onder

meer ook Kim

Kardashian bijstaat

tijdens haar scheiding.

De Youngs maakten in

maart van 2020 bekend

dat ze na 24 jaar

huwelijk gingen

scheiden. De rapper

heeft met zijn

muziekcarrière en

elektronicamerk Beats

By Dr. Dre een

vermogen van zo'n 820

miljoen dollar

opgebouwd. Hij

houdt vol dat

het stel op

h u w e l i j k s e

voorwaarden is

getrouwd, maar

volgens Nicole

heeft Andre die

papieren twee

jaar na hun

trouwen voor

haar ogen

verscheurd.

Predator schrijvers proberen
rechten terug te krijgen

van Disney
J

im en John Thomas,

de schrijvers van

Predator uit 1987,

hebben een aanklacht

ingediend tegen Disney

in een poging om de

rechten terug te krijgen

van de franchise. THR

meldt dat de Thomas

broers een rechtszaak

hebben aangespannen in

California waarin ze

claimen dat Disney, het

bedrijf dat nu eigenaar is

van 20th Century Fox, in

hun weg ligt.

Copyright wetten zeggen

dat originele auteurs van

nieuwer werk een einde

kunnen maken aan de

macht van een studio

over een franchise na 35

jaar.

In 2019 kwam hetzelfde

probleem naar boven bij

andere populaire films

uit de jaren '80, bij films

als Terminator en Die

Hard, die ook hun 35e

verjaardag vieren.

Disney was al bezig met

het plannen van een

Predator reboot met 10

Cloverfield Lane

regisseur Dan

Trachtenberg, maar door

deze zaak, die voor het

eerst werd ingediend in

2016, kan roet in het eten

gooien.

Het script van de Thomas

broers heette

oorspronkelijk Hunters

en werd geschreven in

1986 waardoor dit de 35e

verjaardag is van de

creatie. De broers worden

bijgestaan door Marc

Toberoff die een

soortgelijke zaak won

met de schrijver van

Friday the 13th in 2018.

Inmiddels heeft Disney

ook een zaak

aangespannen tegen de

broers, zo meldt

Deadline. Hierin zeggen

ze dat de Thomas broers

voortijdig de rechten

proberen te beëindigen

terwijl 20th Century Fox

werkt aan een nieuw deel

in de serie, waar het tijd

en moeite in stopt.

John Legend en Chrissy
Teigen gooien vraagprijs 

villa 6 miljoen omlaag
E

r is nog steeds

geen koper voor

de villa die John

Legend en Chrissy

Teigen afgelopen zomer

te koop zetten. Het

echtpaar heeft daarom

zes miljoen dollar van

de vraagprijs van het

stulpje afgehaald.

De twee kochten het

huis in Beverly Hills,

dat eens van Rihanna

was, in 2016 en lieten er

onder meer een nieuwe

keuken in plaatsen die

vaak als achtergrond

dient in Teigens

kookvideo's op sociale

media en in haar

k o o k b o e k e n s e r i e

Cravings. Het huis heeft

volgens makelaarssite

Realtor zeven

slaapkamers, die

allemaal zijn voorzien

van een eigen

badkamer. Ook is er een

thuisbioscoop, een

fitnessruimte, een

enorme inloopkast en

een flink

zoutwaterzwembad. De

nieuwe vraagprijs is

17,95 miljoen dollar.

Chrissy, John en hun

kinderen Luna (5) en

Miles (bijna 3) zijn zelf

al verhuisd naar een

nieuwe miljoenvilla; ze

kochten in september

voor 17,5 miljoen dollar

een ander optrekje in

Beverly Hills.
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V
rijdagochtend werd

in de vergaderzaal

van het Surinam

Airways hoofdkantoor aan

de Mr. J. Lachmonstraat 136,

middels een gehouden

algemene vergadering van

aandeelhouders van de

Surinaamse Luchtvaart

Maatschappij, Paul de Haan

officieel benoemd tot CEO

van de vliegmaatschappij.

In het bijzijn van de TCT-

minister, Albert Jubithana,

het volledig directieteam en

de raad van

commissarissen, werd het

contract omstreeks 10.45

uur ondertekend. De Haan

gaf aan dat met het nieuw

ingezet strategisch beleid

hij vol goede moed samen

met het volledig personeel,

de uitdaging aangaat.

Intensivering samenwerking
Franse marine en 

kustwacht op komst

D
e kustwacht en

Franse marine

voeren sinds 2015

gezamenlijke patrouilles

in de maritieme zone om

illegale visserij tegen te

gaan. De Fransen zijn dit

jaar voor de derde keer in

Suriname om deze

samenwerking te

intensiveren. Het ligt in de

bedoeling dat de

patrouilles bij de zeegrens,

de Marowijnerivier, op zee

en aan land in Frans-

Guyana zullen toenemen.

Generaal Xavier Buisson,

senior commander van de

gewapende macht in

Frans-Guyana, generaal

Thomas Lorne uit

Frankrijk en de Franse

ambassadeur Antoine Joly

brachten in dat kader op

15 april een bezoek aan de

kustwacht. 

Minister Bronto

Somohardjo van

Binnenlandse Zaken

(Biza) gaf aan dat de

regering perspectieven wil

creëren voor de

Surinaamse gemeenschap

om optimaal te kunnen

genieten van de

natuurlijke hulpbronnen.

Echter is hiervoor ook een

sterke kustwacht nodig.

Volgens de bewindsman

leidt Suriname op

jaarbasis 50 miljoen dollar

verlies aan illegale

vishandel. Dit wil de

regering tegengaan door

de Kustwacht te

versterken. Er zijn reeds

v e r g e v o r d e r d e

gesprekken geweest met

de Fransen. Een

vervolgbezoek van de

Fransen ligt in de

planning. 

Majoor Radjoe

Bhola, waarnemend

directeur van de

kustwacht, legde uit dat

de gezamenlijke

patrouilles aan de

zeegrens positieve

resultaten heeft

opgeleverd. Er is

afgesproken dat er een

conceptplan gestuurd zal

worden naar de bevoegde

autoriteiten. Bhola gaf

verder aan dat beide

buurlanden kampen met

dezelfde bedreigingen,

waardoor een gezamenlijk

aanpak vele voordelen

met zich kan meebrengen.

Generaal Buisson

gaf het belang aan van

deze samenwerking.

Beide landen buigen zich

gezamenlijk over de vele

bedreigingen binnen de

maritieme zone. Hij hoopt

om in de toekomst deze

samenwerking nog verder

te verdiepen. 

RReesshhmmaa  MMaannggrree::

"Eenmaal scholen gesloten zijn,
vaccineer ook leraren"

H
et assembleelid

Reshma Mangre (VHP)

vindt net als Unicef

eveneens dat docenten en

leerkrachten gecategoriseerd

moeten worden als

prioriteitsgroep voor de

coronavaccinatie. Unicef stelt

dat het onderwijsproces geen

stagnatie mag ondervinden.

Dat is sinds de intrede van

covid-19 op 13 maart 2020

wel het geval in Suriname.

Ondanks diverse meldingen

dat er op de scholen

coronabesmettingen zijn

geconstateerd, is het

vaccinatiebeleid van de

regering niet erop gericht om

ook prioriteit te geven aan

onderwijsgevenden. Onder

andere de St Ignatiusschool

(glo), Openbare School

Alberga, Openbare School

Mottonshoop, en de

universiteit (Adekus) hebben

reeds te maken gehad met

covid-19.

Gelet op de nieuwe

covidvarianten, die ook in

Suriname zijn geconstateerd,

moedigt Mangre

onderwijsgevenden aan om

zich te vaccineren. Zelf is

Mangre reeds gevaccineerd.

In gesprek met Dagblad

Suriname geeft zij aan dat de

vaccinaties niet verplicht zijn

en de leraren die stap dus zelf

moeten nemen. "De leraren

staan in de frontlinie. We

hebben gemerkt dat de

besmettingen ook onder

kinderen kunnen zijn, dus is

het goed als er ook prioriteit

wordt gegeven aan de leraren

voor het covidvaccin." 

Aangezien de

scholen tot en met volgende

week gesloten zijn, zou

Mangre het zeer op prijs

stellen wanneer deze periode

benut wordt om de leraren te

vaccineren. Dat zou volgens

haar een gunstig effect

hebben op de vermindering

van de community spreading.

"Anders krijg je weer een

situatie waar de scholen

gesloten moeten worden. Dus

ik ben voorstander dat we

preventief te werk gaan en de

leraren vaccineren." Mangre is

zich ervan bewust dat ook de

leraren liever de kat uit de

boom kijken wat het

AstraZeneca vaccin betreft.

Daarop luidt haar boodschap

als volgt. "Als je eenmaal ziek

bent dan richt het

coronavirus zoveel schade

aan dat je niet weet of je er

bovenop komt. Artsen,

specialisten en

parlementariërs hebben zich

al laten vaccineren en het is

goed gegaan. Dus laten we

onszelf, onze medemens,

onze dierbaren en kinderen

op school beschermen."

KKSSRR

"Niemand praat over hoe de burger
tegemoet te komen" 

"We zitten nu in de

zogenaamde derde golf, ook

is er een totale lockdown op

komst en de avondklok is

ook nog verscherpt, maar

niemand praat over hoe men

de burgers zo spoedig

mogelijk tegemoet zal

komen", zegt Eddy in een

gesprek met Dagblad

Suriname. Eddy is een

kleinondernemer, die op

bestelling onder andere

cake, taart, koekjes en

Surinaamse gerechten

verkoopt. Naast zijn

business heeft hij thuis ook

de zorg over twee bejaarden.

"Ondanks ik zo bezig ben,

hou ik aan het eind van de

zware rit geen geld over. Je

krijgt het in de ene hand en

moet het weer uitgeven met

de andere hand. Ik vraag me

af hoe anderen het doen met

een groot gezin en met één

kostwinner", vraagt Eddy

zich af. "We hebben het al

moeilijk en proberen

dagelijks het hoofd boven

water te houden en dan krijg

je dit nog erbij. Ik zou het

leuk vinden als er ook zo

spoedig mogelijk een

oplossing komt voor de

kleine ondernemers en dat

dit ook zo spoedig

afgehandeld wordt." 

"Soms zit ik me af

te vragen of de cijfers wel

kloppen. Want hoe men nu

juist paniek heeft

veroorzaakt, is er wel een

risico dat de cijfers zullen

stijgen", zegt Hortence. "Hoe

meer mensen in paniek

raken, hoe meer mensen bij

elkaar zullen komen, en zal

er chaos ontstaan. Zie een

voorbeeld wat er in het

centrum gebeurt. Er moet nu

dan ook voor een strak en

serieus team gezorgd

worden, dat ervoor kan

zorgen dat de maatregelen in

acht worden genomen. Dat

gaat een mooie klus zijn. Dus

ik ben benieuwd hoe het zal

gaan", zegt Hortence. 

TTMM  
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RRaamm

JJee  hheebbtt  eeeenn  aaffsspprraaaakk  wwaaaarr

jjee  nniieett  oonnddeerruuiitt  kkuunntt

kkoommeenn,,  hhooee  ggrraaaagg  jjee  ddaatt

mmiisssscchhiieenn  ooookk  wwiilltt..  GGeebbrruuiikk

ddeezzee  oonnttmmooeettiinngg  ddaann  iinn  iieeddeerr  ggeevvaall  oomm

ttee  zzeeggggeenn  wwaatt  jjiijj  vvooeelltt..  KKuunn  jjee  tteennmmiinnssttee

jjee  hhaarrtt  lluucchhtteenn..

SSttiieerr

MMeenn  pprroobbeeeerrtt  jjee  iieettss  iinn  ddee

sscchhooeenneenn  ttee  sscchhuuiivveenn  ddaatt

jjee  nniieett  ggeeddaaaann  hheebbtt..  DDaatt

hhooeeff  jjee  nnaattuuuurrlliijjkk  nniieett  ttee

nneemmeenn..  WWeeeess  vvaannddaaaagg  eexxttrraa  aalleerrtt  eenn  llaaaatt

jjee  nniieett  uuiitt  hheett  vveelldd  ssllaaaann..

TTwweeeelliinngg

PPrroobbeeeerr  vvaannddaaaagg  eeeennss  ttee

wwiilllleenn  wwaatt  jjee  kkrriijjggtt,,  iinn

ppllaaaattss  vvaann  ttee  kkrriijjggeenn  wwaatt

jjee  wwiilltt..  DDaann  kkuunn  jjee

vvaannddaaaagg  ttoocchh  hheeeell  tteevvrreeddeenn

zziijjnn..

KKrreeeefftt

EEeenn  vvrriieennddsscchhaapp  lloooopptt  ggeevvaaaarr..  AAllss  jjiijj  ddee

vvrriieennddsscchhaapp  iieettss  wwaaaarrdd

vviinnddtt,,  mmooeett  jjee  eecchhtt  aaccttiiee

oonnddeerrnneemmeenn..  JJiijj  wweeeett  wweell

wwaatt  eerr  uuiittggeesspprrookkeenn  mmooeett

wwoorrddeenn..

LLeeeeuuww

JJiijj  mmaaaakktt  jjee  vveeeell  ttee  ddrruukk  oovveerr  eeeenn

oonnttmmooeettiinngg..  AAllss  jjee  ggeewwoooonn  jjeezzeellff  kkuunntt

zziijjnn  eenn  jjee  nniieett  ddoooorr

zzeennuuwweenn  ooff

vveerrwwaacchhttiinnggeenn  llaaaatt

lleeiiddeenn,,  zzaall  ddeezzee

oonnttmmooeettiinngg  jjoouu  vveeeell  ggooeeddss

ddooeenn..

MMaaaaggdd

AAllss  eeeenn  kkwweessttiiee  jjoouu  nniieett

aalllleeeenn  aaaannggaaaatt,,  iiss  hheett  zzeekkeerr

ddee  mmooeeiittee  wwaaaarrdd  oomm  ddiiee

aannddeerr((eenn))  bbiijj  jjee  ppllaannnneenn

ttee  bbeettrreekkkkeenn..  DDaaaarrmmeeee

vvoooorrkkoomm  jjee  eeeenn  hhoooopp

pprroobblleemmeenn..

WWeeeeggsscchhaaaall

JJoouuww  wweerrkkzzaaaammhheeddeenn

nneemmeenn  vveeeell  ttiijjdd  iinn  bbeessllaagg

eenn  jjee  hhoouuddtt  wweeiinniigg  ttiijjdd

oovveerr  vvoooorr  jjeezzeellff..  DDiitt  kkuunn  jjee

nniieett  ttee  llaanngg  bblliijjvveenn

vvoollhhoouuddeenn..  ZZoorrgg  ddaatt  ddeezzee

ppeerriiooddee  eeiinnddiigg  iiss  eenn  ppllaann  ddaaaarrnnaa  eeeenn

vvaakkaannttiiee..

SScchhoorrppiiooeenn

JJoouuww  eenneerrggiiee  bbrruuiisstt  eenn  ddaatt

kkoommtt  ggooeedd  uuiitt..  JJee  hheebbtt

vvoolloopp  ppllaannnneenn  eenn  ddiiee

mmooeetteenn  ttoott  uuiittvvooeerr  wwoorrddeenn

ggeebbrraacchhtt..  JJiijj  hheebbtt  dduuss  eeeenn  ddrruukkkkee  ttiijjdd

vvoooorr  ddee  bbooeegg,,  mmaaaarr  ggeennooeegg  eenneerrggiiee  oomm

ddaaaarr  hheeeell  eerrgg  ggooeedd  ddoooorrhheeeenn  ttee  kkoommeenn..

BBooooggsscchhuutttteerr

AAllss  mmeennsseenn  iieettss  aannddeerrss

wwiilllleenn  ddaann  jjiijj,,  iiss  ddaatt  nniieett

oommddaatt  zzee  eeeenn  hheekkeell  aaaann  jjee

hheebbbbeenn..  BBeettrreekk  ttoocchh  nniieett

aallttiijjdd  aalllleess  oopp  jjeezzeellff..  AAllss  jjee  aannddeerree

mmeennsseenn  rreessppeecctteeeerrtt,,  rreessppeecctteerreenn  zziijj  jjoouu

ooookk..  DDee  vvoollggeennddee  kkeeeerr  kkrriijjgg  jjiijj

jjee  zziinn  wweeeerr..

SStteeeennbbookk

JJiijj  bbeenntt  eeeerrlliijjkk  eenn  dduuiiddeelliijjkk

tteeggeennoovveerr  jjee  ppaarrttnneerr..  DDaatt  zzaall

jjee  rreellaattiiee  vveerrbbeetteerreenn  eenn  vveerrddiieeppeenn..  OOookk

zzuull  jjee  mmeett  jjee  hhoouuddiinngg  ffaammiilliieepprroobblleemmeenn

uuiitt  ddee  wweeggrruuiimmeenn  vvoooorrddaatt  zzee

eerr  ggooeedd  eenn  wweell  zziijjnn..

WWaatteerrmmaann

WWeeeess  nniieett  ttee  hhaarrdd  vvoooorr

jjeezzeellff  aallss  jjee  hhaannddeelleenn

nneeggaattiieevvee  ggeevvoollggeenn  hheeeefftt..  JJee  ggeeddrraagg  wwaass

""sslleecchhttss""  ddee  aaaannlleeiiddiinngg,,  ddee  oooorrzzaakkeenn

lliiggggeenn  vveeeell  ddiieeppeerr  eenn  zzeekkeerr  nniieett  bbiijj  jjoouu..

DDaatt  wweeeett  jjee  zzeellff  ooookk  hheeeell

ggooeedd..

VViisssseenn

BBeeggiinn  vvaannddaaaagg  mmaaaarr  ggeeeenn

nniieeuuwwee  rreellaattiiee..  SScchhiijjnn  bbeeddrriieeggtt  eenn  ddee

kkaannss  bbeessttaaaatt  ddaatt  jjee  tteelleeuurrggeesstteelldd  wwoorrddtt..

WWeeeess  vvoooorrzziicchhttiigg  eenn  hhoouudd  ddee  bboooott  aaff,,

ttoott  jjee  zzeekkeerr  bbeenntt  vvaann  jjoouuww  ggeevvooeelleennss..

VVEERRVVOOEERR

Opkoop van 2de

handse auto's rijbaar,

mankementen,

schade, tegen contante

betaling. Tel.:

8723680/ 8239506.

Te koop gevraagd

auto's met of zonder

mankementen of

schade. Bel. / app.:

8622656. 

PPEERRCCEEEELL

Te koop  gelegen

terrein (800 m2)

eigendom met een

stenen laagbouw

woonhuur (210 m2)

aan de Henry

Fernandesweg ( Weg

naar Zee) op 100m

afstand v/d

Kwattaweg. Tel.:

7444215 of 8570985.

T.K perc(grondh)

1304,90m2 met 2

gebouwen vn 100m2

en 87m2 a/d olijfweg

#19 zijstraat

welgedacht A

Prijs €60.000 tel.

8797777

TTEE  HHUUUURR

Te huur perceel op de

hoek van de

Tweederijweg en

Johannes Mungrastr.

groot 3500m2

Prijs: $2500,-p/m. Tel:

8737184/8737189. 

PPEERRSSOONNEEEELL

Carib Fisheries N.V.

biedt plaatsings

mogelijkheden voor:

Chauffeur,

Boekhouder, Lasser

(zwaarmaterieel),

Diesel monteur

(zwaarmaterieel).

Adres: Cornelis

Jongbouwstr.#48 (Sail

terrein) Tel: 475259

WWOONNIINNGG

Woning met 3

slaapkamers en airco,

bad en toilet, voor

balkon, achter garage.

Aan de Shivaniastraat -

oost #25. Jibodhproj.(5

rijweg). Prijs: €

52.500,-. Tel:

8737184/8737189.

DDIIVVEERRSSEENN

Dakgoten, longspan of

reparatie en

dakreparatie of

vervangen. Verder

nokplaten en

kraalplaten. Voor info:

A.A. Lala op de

nummers: 8883260 en

ook app op

8812857.Email:

lalaloodgietersurinam

e@gmail.com

Te koop opvulzand,

schelpzand, baanzand,

schuurzand,

scherpzand, kraskaw

en steenslag.Tel.:

8861679.

WR Studio 

Perfect Graphic Design

voor al uw flyer,poster,

logo, businesskaarten,

CD/DVD cover, label,

sticker, banners. 

Ook voor het

bedrukken truitjes,

muggen en nog veel

meer bent u bij ons

terecht. Voor meer

info Bel/app:8757024.

CAMTECH Security

voor al uw computer

en laptop reparatie en

service (software of

hardware

upgrade/installatie, 

motherboard

vervangen, opbouwen

van systeemkasten

e.d.) en CCTV camera

installatie/service voor

uw huis, bedrijf e.d..

Bel/app:8757024.

Coronieschelpen te

koop srd 250 p/m .

Alle zandsoorten en

grindsoorten Tel.:

8942921.

Te koop opvulz,

scherpz, schelpz,

zwarte aarde, baanz,

schoonmaak en

opvullen van perc.,

ook te huur mini

graafmachine en

tractor. Tel: 08851205

/ 08632863.

Auto elektronische

problemen:

powerwindow,

chargesysteem en

electro storingen,

autosleutels. Tel.:

7457197.

Te koop 2 autoruiten,

afm. 130 x 53 cm; 1

sparta Lucky

bromfiets, antiek

1960; 2 super 8 film

projector, Kodak-

Garcia en

bijbehorende films

enz.; LP's en single

platen, oude

nummers. Bredebon

plantjes ( gladde

schil). Cell. 8684295.

Gratis 1 vogel voliere

afm. 135 x 95 x 95 cm.

Voer en waterbakje.

Indiase Kleding

verkrijgbaar bij Asian

Bridal Kwattaweg# 297

& Filiaal Te Higway op

het Mundial Complex;

Nu met kleermaker

rechtstreeks uit India

waarbij u ook terecht

bent met uw eigen stof

voor een pakje. voor

Info contact Sarfuddin

Miyan 8904821/

8761081

LLEENNIINNGG

Beleningen op

voertuigen en gouden

sieraden , opkoop van

VCB panden, veilig en

betrouwbaar!

Afhandeling dezelfde

dag. Omg.

Gemenelandsweg.

Contact: 8735185 /

7630007 (Ricky).

KKEENNNNIISSMMAAKKIINNGG

Ik ben een

Hindoestaanse man,

kom uit Nederland,

woon al 6 jaar in

Suriname. Ik ben op

zoek naar een

Hindoestaanse of een

Guyanese vrouw van

50 tot 65 jaar die met

mij het leven wilt

doorbrengen. Ik woon

aan de Commissaris

Weythingweg , Leiding

5.Mijn tel. nummer is

8790306

WWOONNDDEERRDDOOKKTTEERR

Een wonderdokter aan

de Ramgoelamweg,

zijstr. Pad van Wanica,

tegenover Fernandes

Bottling Company, de

3e zijstr. no. 38,

Wakatjopoestraat. Tel.:

08769081.Voor een

vrouw die een man wil

hebben, een man die

een vrouw wil hebben,

prostaatprobleem,

migraineprobleem,

nierstenen of

geelzucht;gelukzoeker

s of iets mooi om in je

auto te zetten voor je

eigen veiligheid, voor

een zwangere een

kruidenbad en je krijgt

ook iets mee.Als je je

zwak voelt om met je

vrouw naar bed te

gaan en ook

omgekeerd, als je 's

avonds  kloppen op je

deur krijgt, als je

vrouw weg is of als je

ziek bent, kan ik je

met een aantal kruizen

beter maken.

Brad Pitt in rolstoel na
bezoekje aan tandarts

D
e Britse tabloid

heeft foto's van

Brad Pitt die in

een rolstoel het

ziekenhuis bij Los

Angeles weer verlaat.

Medisch personeel en

een beveiliger

begeleiden hem. Een

bron zou aan Page Six

hebben laten

weten dat het

alleen maar ging

om het laten

verwijderen van

e e n

verstandskies en

dat er van

e s t e t i s c h e

ingrepen geen

sprake was.

Brad Pitt zal

samen met

a n d e r e

H o l l y w o o d -

sterren als

Harrison Ford en

R e e s e

Witherspoon de

uitreiking van de

Oscars verzorgen. Zelf

won hij vorig jaar de

prijs voor beste bijrol

voor zijn rol in

Quentin Tarantino's

Once Upon a Time in…

Hollywood.

Harry Potter- en Peaky Blinders
actrice Helen McCrory  overleden

D
e Engelse actrice

Helen McCrory,

bekend van rollen

in onder meer Peaky

Blinders en Harry Potter,

is op 52-jarige leeftijd

overleden aan de

gevolgen van kanker.

Haar man, acteur

Damian Lewis, maakte

haar overlijden

vrijdagmiddag op

Twitter bekend.

"Met een gebroken hart

moet ik aankondigen dat

de machtige en mooie

vrouw die Helen

McCrory is, is overleden

na een heldhaftige strijd

tegen kanker", vertelt

Lewis op het sociale

medium. Hij schrijft dat

McCrory vredig is

overleden omringd door

de liefde van haar familie

en vrienden. "Ze is

gestorven zoals ze

leefde. Zonder angst."

McCrory, die in 1994 haar

eerste rol speelde, brak in

2006 bij een groter

publiek door dankzij

haar rol als Cherie Blair

(de vrouw van Tony

Blair) in de film The

Queen. De actrice was

vervolgens in de laatste

drie Harry Potter-films te

zien als Narcissa Malfoy.

Ook speelde ze rond

dezelfde tijd een

minister in de James

Bond-film Skyfall.

McCrory was behalve in

films ook regelmatig in

televisieseries te zien. Zo

speelde ze een rol in

Penny Dreadful en had

ze als Polly een

terugkerende rol in

Peaky Blinders.
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D
e machtigingswet

voor de oprichting

van de nieuwe

investeringsmaatschappij

genaamd Suriname National

& Foreign Investment N.V.

(SNFIN) is door De Nationale

Assemblee goedgekeurd

met 30 stemmen voor en 14

tegen goedgekeurd. De NDP

en de BEP stemden tegen

het wetsvoorstel. Met deze

machtigingswet gaat de

regering nu richting de

notaris om de

oprichtingsakte van SNFIN

te laten passeren. De

behandeling van het

wetsontwerp is niet zonder

felle debatten gegaan.

President Santokhi zei na de

stemming donderdagavond

dat met SNFIN de regering

nu het nodige "vehikel"

heeft om "fresh capital"

(schoon kapitaal) binnen te

halen ten behoeve van

projectinvesteringen in

verschillende sectoren en

over het gehele land. 

De SNFIN is een

privaatrechtelijke entiteit,

waar de Staat voor 100

procent aandeelhouder is.

De aandelen zijn niet

overdraagbaar zonder

goedkeuring van De

Nationale Assemblee. Ook

de statuten kunnen niet

gewijzigd worden zonder

toestemming van het

parlement. Volgens Minister

Armand Achaibersing van

Financiën en Planning is

SNFIN geen financiële

instelling, zoals volgens de

Wet Bank en Kredietwezen.

Controle vanuit parlement

kan via de Rekenkamer en

de Wet op de Jaarrekening.

De leden van de rvc worden

door de regering benoemd

op grond van duidelijke

criteria, zoals in de statuten

genoemd. De directeur moet

een ingezetene zijn,

minimaal 30 jaar oud zijn en

een academische

achtergrond hebben. Een

antecedentenonderzoek

voor deze functie is vereist.

De regering zal geen

staatgaranties verstrekken

aan SNFIN. Ze zal ook geen

eigendommen van de staat

in onderpand geven. Bij de

oprichting zal het

maatschappelijk kapitaal

SRD 1 miljoen zijn.  

Het aantrekken van

investeerders c.q. kapitaal is

een belangrijk

hoofdonderdeel van het

plan van de regering om

Suriname uit de huidige

diepe crisis te halen en

geleidelijk aan verlichting te

brengen voor het volk.

Vanwege het enorme en

zeer complexe

schuldenvraagstuk (meer

dan U$ 4 miljard schuld) is

de regering niet in staat om

ontwikkelingsprojecten in

het land te financieren. De

inkomsten van het land zijn

net genoeg om salarissen en

andere essentiële zaken te

kunnen betalen, laat staan

om de schulden te kunnen

aflossen. Met de

schuldeisers worden thans

onderhandelingen gevoerd

voor herschikking van de

schulden om zodoende

enige "ademruimte" te

creëren. Tegelijkertijd werkt

de regering aan het

aantrekken van

investeerders om in

Suriname projecten te

financieren. Daarbij worden

twee trajecten bewandeld,

met name via directe

buitenlandse investeringen

oftewel foreign direct

investment (fdi) en door

'fresh capital' aan te trekken,

wat nu via de op te richten

investeringsmaatschappij

zal geschieden.

President Santokhi

zei dat voor wat betreft het

traject van fdi via het

ministerie van Bibis hij

sneller resultaten wil zien.

Er zijn meer dan 150

investeringsvoorstellen/proj

ecten in de pijplijn voor

screening, maar tot nu is

slechts 1 project eruit gerold,

met name dat van het

koolwaterstofproject in

Commewijne. Hij gaat

komende week de

knelpunten met de FDI Unit

bespreken. De invester-

ingsvoorstellen behelzen

o.a. bouw van havens,

v u i l v e r w e r k i n g ,

bruggenbouw en groene

energie.

Voor wat betreft

fresh capital zegt de

president dat er in de wereld

kapitaal beschikbaar ligt. In

Europa brengen deze gelden

nul rente op, en in sommige

gevallen zelfs een negatieve

rente. SNFIN heeft tot taak

en doel om dit soort kapitaal

binnen te halen en deze in

projecten hier in Suriname

te investeren. Over de

"return of investment"

wordt daarbij onderhandeld.

Het aangetrokken kapitaal

zal naar gelang de wens van

de investeerders in een

bepaalde sector worden

geïnvesteerd. De

mogelijkheid is er ook dat de

investeerder slechts

geïnteresseerd is in de

"return of investment". Er

zal geïnvesteerd worden in

alle sectoren, en over het

hele land.

SSSS

Directeur Regionale
Ontwikkeling: 
"De bevolking moet
overstroming 
bewuster 
worden 
gemaakt"

U
it het binnenland

wordt er

w a t e r o v e r l a s t

gemeld.  Meerdere

gebieden en dorpen staan

blank. Het ministerie van

Regionale Ontwikkeling en

Sport heeft de zeilen

bijgezet om het gevaar

tegen te gaan, schade en

ongemakken te

minimaliseren. Minister

Gracia Emanuel legt op het

m o m e n t

oriëntatiebezoeken af aan

getroffen gebieden in het

oosten van het land.

VVeerroonnttrruusstteennddee  ssiittuuaattiiee

Directeur Maverick

Boejoekoe van Regionale

Ontwikkeling gaf te

kennen, dat er uit

verschillende gebieden

melding is gemaakt van

overstroming. Er is nog

geen duidelijk beeld over

de ernst van de situatie.

Regionale Ontwikkeling

werkt samen met andere

ministeries, de

rampenbestrijding en

andere instanties om het

hoofd te bieden aan het

gevaar. 

BBeewwoonneerrss  oonnttvvlluucchhtteenn  hheett

ggeevvaaaarr

"Ik ben zelf afkomstig uit

het Boven

Marowijnegebied, waar er

op het moment zich

wateroverlast voordoet. Mij

wordt gemeld, dat de

bewoners zich uit de voeten

maken om zich aan de

dreiging te onttrekken. De

slachtoffers zoeken hoger

gelegen grond op, trekken

naar andere dorpen, steken

de grens met Frans-Guyana

over."

MMaatteerriieellee  eenn  aannddeerr  nnaaddeeeell

"De schade die het

wassende water tot nu toe

heeft veroorzaakt, is niet

opgeteld. Hutten en huizen

die geen stevig fundament

hebben, spoelen weg door

de sterke stroming. Laag

gelegen kostgronden lopen

onder water, boten slaan los

en worden verzwolgen door

het water. De rekening kan

pas als de storm is gaan

liggen, worden opgemaakt.

De ramp heeft niet alleen

financiële gevolgen. Het

brengt het uitbreken van

ziekte en ander nadeel met

zich mee."

GGeeeenn  nniieeuuww  vveerrsscchhiijjnnsseell

"Overstroming in het

binnenland is geen nieuw

verschijnsel, het komt

regelmatig voor. Om de

zoveel tijd is de

wateroverlast heviger dan

gewoonlijk. Verwacht

wordt, dat de regen in mei

zal toenemen. De mensen

houden hun hart vast. De

dorpen zijn gelegen aan de

oevers van rivieren die

meters stijgen en buiten

hun oevers treden."

OOoorrzzaakkeenn

"De overstromingen

worden geweten aan

meerdere oorzaken. Het

wordt onder andere

gezocht in de opwarming

van de aarde. Het Boven-

Surinamegebied rond de

bergen aan de zuidgrens is

regenrijk. Hoeveel neerslag

er valt is niet bekend,

omdat het niet wordt

bijgehouden. De

dataverzameling is

gebrekkig. Er is geen

apparatuur. De neerslag in

een groot gedeelte van het

binnenland wordt niet

gemeten."

WWaatteerr  nnaaaarr  zzeeee  ddrraaggeenn

"Meteorologische en

klimatologische gegevens

over bodemgesteldheid,

vegetatie, mate van

ontbossing en verandering

in rivierstromen zijn

onbekend. Om de

overstromingen te

behandelen, moeten wij de

oorzaken goed doorhebben

anders is het water naar zee

dragen. De gegevens zijn

nodig om schade en

ongemakken te voorkomen

door preventief te werk te

gaan."

WWeerrkk  aaaann  ddee  wwiinnkkeell

Directeur Boejoekoe geeft

aan, dat er met betrekking

tot waterbeheersing in het

binnenland, veel werk te

verzetten is. Er wordt al

jaren gesproken over het

verplaatsen van dorpen

naar hoger gelegen grond.

Daar wordt tot nu toe geen

vervolg aangegeven, omdat

de rivier een voedselbron,

de levensader is van het

binnenland. Er zijn geen

wegen, de bewoners

verplaatsen zich over water.

De vruchtbaarste grond ligt

langs de oevers. Bovendien

vormen cultuurhistorische

achtergronden een sterke

binding met de grond en de

rivier."

HHDD

DDiirreecctteeuurr  MMaavveerriicckk  BBooeejjooeekkooee

vvaann  RReeggiioonnaallee  OOnnttwwiikkkkeelliinngg..
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UFC-superkampioen Amanda
Nunes staat voor negende

titelverdediging
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Kluivert bereidt zich voor op
'slechtnieuwsgesprek'

bij FC Barcelona

P
atrick Kluivert

vermoedt dat hij

bezig is aan zijn

laatste weken als hoofd

van de jeugdopleiding bij

FC Barcelona. De

voormalige topspits

keerde in 2019 in die

functie terug bij de

Spaanse topclub en

ondertekende toen een

contract voor twee jaar.

Alles wijst erop dat

Kluivert (44) onder de

teruggekeerde voorzitter

Joan Laporta plaats moet

maken voor José Ramón

Alexanko. "Ik moet nog

een gesprek hebben, maar

ik denk wel dat dit mijn

laatste seizoen is als hoofd

jeugdopleiding", zei

Kluivert in de podcast

Warming Up van

Humberto Tan. "De

president heeft eerder met

Alexanko samengewerkt.

Hij wil hem graag op die

positie hebben. Het is nog

niet 100 procent zeker,

maar het ziet er wel naar

uit dat het gaat gebeuren",

zei Kluivert, die in Spaanse

kranten al heel wat

verhalen las over zijn

aanstaande vertrek. "We

zullen zien wat er gaat

gebeuren." Kluivert

speelde zelf tussen 1998

en 2004 bij Barcelona. De

oud-Ajacied werd in

Spanje één keer

kampioen. Na zijn actieve

carrière was Kluivert

onder meer trainer van

Jong FC Twente, assistent

van Louis van Gaal bij het

Nederlands elftal,

bondscoach van Curaçao

en technisch directeur bij

Paris Saint-Germain. Hij

fungeerde ook een tijdje

als assistent van Clarence

Seedorf bij de nationale

ploeg van Kameroen.

Shane, één van de zoons

van Kluivert, speelt in de

jeugd van Barcelona.

A
manda Nunes zal op

7 augustus haar

U F C -

b a n t a m g e w i c h t t i t e l

verdedigen tegen Julianna

Peña op UFC 265. Voor de

Braziliaanse, die ook de

vedergewichttitel bij de

organisatie in bezit heeft,

is het de vijfde keer dat zij

het bantam-goud zal

proberen te behouden. De

Braziliaanse, die

recentelijk op 6 maart haar

UFC vedergewicht titel

voor de derde keer met

succes verdedigde tegen

de Australische Megan

Anderson, is het in totaal

de negende keer dat zij

een titelverdediging

binnen de UFC doet.

Nunes, die gezien wordt

als een van de beste

vrouwelijke MMA-

vechters, had een gevecht

met de Nederlandse

Germaine de Randamie op

het oog. In december 2019

stonden de Braziliaanse en

de Nederlandse al eens

tegenover elkaar, maar

wist de onverslaanbare

Nunes de bantamtitel te

behouden die zij in juli

2016 veroverde ten koste

van de Amerikaanse

Miesha Tate.

LLaannggee  lliijjsstt  mmeett

oovveerrwwiinnnniinnggeenn
Nunes heeft haar laatste

twaalf gevechten op rij

gewonnen. Ze versloeg

onder meer vechters als De

Randamie, Valentina

Shevchenko, Ronda

Rousey, Holly Holm, Cris

Cyborg, Miesha Tate en

Felisha Spencer. Nunes

gaat dan ook het gevecht

met Peña in als favoriet.

Tegenstander Peña

claimde met een

overwinning  op Sara

McMann een titelkans

tegen Nunes. Peña

verdient het niet per se om

voor de titel te vechten,

maar er zijn niet veel

andere opties in de

bantamdivisie. Van Peña

wordt verwacht dat zij het

Nunes op de grond

moeilijk kan maken, maar

het is moeilijk te

voorspellen of zij de

vechter zal zijn die Nunes

problemen kan bezorgen

in de UFC. 

Márquez na negen maanden
terug in MotoGP: 

'Moeilijk te beschrijven, 
maar heel gelukkig'

D
e Spaanse

m o t o r c o u r e u r

Marc Márquez (28)

heeft op de training van

de Grote Prijs van

Portugal in Portimao zijn

rentree in de MotoGP

gemaakt. De zesvoudig

wereldkampioen stond

wegens een

g e c o m p l i c e e r d e

armbreuk ongeveer

negen maanden langs de

kant. Hij werd enkele

keren geopereerd. In de

training realiseerde

Márquez de zesde tijd.

"Het is moeilijk onder

woorden te brengen hoe

ik me voel", liet hij

vervolgens via sociale

media weten. "Maar ik

denk dat heel gelukkig

de beste omschrijving is."

De Spanjaard heeft 82

zeges in een grand prix

achter zijn naam staan.

Hij werd in 2013, 2014,

2016, 2017, 2018 en 2019

wereldkampioen in de

MotoGP. Márquez werd

daarvoor al

wereldkampioen in de

125 cc-klasse (2010) en

Moto 2 (2012). Márquez

brak zijn rechter

bovenarm bij een crash

in de eerste race van het

vorige jaar in Jerez op 19

juli. Hij onderging een

operatie, maar forceerde

de plaat die in zijn arm

was gezet bij het openen

van een raam. Een

tweede ingreep was

daardoor noodzakelijk.

Hij zat vervolgens het

hele seizoen aan de kant

en moest toezien hoe

zijn landgenoot Joan Mir

hem onttroonde als

w e r e l d k a m p i o e n .

Márquez miste ook de

eerste twee races van dit

seizoen in Qatar.

Shirt van WK-debuut Diego
Maradona onder de hamer:

startbedrag 55.000 euro
H

et shirt waarin

Diego Maradona

op 13 juni 1982

zijn WK-debuut maakte

voor Argentinië in de

verloren wedstrijd

tegen België (1-0),

wordt binnenkort

geveild. Het

openingsbod staat

genoteerd op 55.000

euro, maar experts

verwachten dat het

tricot rond de 170.000

euro kan opleveren.

Volgens entertainmen-

twebsite TMZ is het

shirt momenteel in

handen van de familie

van een Argentijnse

journalist die het na het

WK van 1982 in Spanje

cadeau kreeg van de

Argentijnse bondscoach

César Luis Menotti. De

familie heeft het tricot

al decennia in bezit,

maar besloot om het te

verkopen nu de run op

Maradona-memorabilia

zo groot is. Het shirt is

gesigneerd door

Maradona zelf en gaat

gepaard met een brief

van de eigenaar waarin

wordt uitgelegd hoe het

shirt generatie op

generatie is

doorgegeven. Ook krijgt

de winnaar van de

bieding een officieel

bewijs van

authenticiteit van het

shirt. Maradona

overleed vorig jaar op

60-jarige leeftijd aan

een hartstilstand.
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Nederland verlengt
vliegverbod voor Zuid-

Amerika, ook voor Suriname
H

et Nederlands

kabinet heeft op

woensdag 14 april

besloten om de

vliegverboden voor Zuid-

Afrika, Zuid-Amerika en

enkele Midden-

Amerikaanse landen

opnieuw te verlengen, nu

tot zeker 1 mei, zo heeft

minister Cora van

Nieuwenhuizen van

Infrastructuur en

W a t e r s t a a t

woensdagavond laten

weten. Het gaat om

vluchten uit Zuid-Afrika,

de Dominicaanse

Republiek, Brazilië,

Argentinië, Bolivia, Chili,

Colombia, Ecuador, Frans-

Guyana, Guyana, Panamá,

Paraguay, Peru, Suriname,

Uruguay en Venezuela.

Maar door de vele

uitzonderingen kan

feitelijk niet gesproken

worden van

vliegverboden. Zo voert de

KLM gewoon zogenoemde

repatriëringsvluchten uit

naar Suriname.

Nederlanders en ingezeten

van de Schengenzone, die

op doorreis zijn, kunnen

rechtstreeks uit deze

landen naar Nederland

vliegen, maar wel met een

negatieve test op zak. De

KLM biedt dan ook vanuit

verschillende van deze

landen weer

passagiersvluchten aan.

Volgens minister Van

Nieuwenhuizen zijn de

vliegverboden verlengd

om te voorkomen dat

covid-varianten Nederland

binnen kunnen komen. 

Verlaging prijzen
vanwege lockdown

J
uist waar ik dacht

om de dr ukte te

vermijden, liep het

toch anders uit ,  zegt

een groenteverkoper,

die langs de straat

verkoopt. De prijs van

groente begon bij

enkelen al bij SRD 10.

B l a d g r o e n t e s o o r t e n

waren al voor SRD 5 te

verkrijgen.  Roy,  een

a n d e r e

groenteverkoper,  zegt

dat "het eigenlijk

verlies is, maar je wil af

zijn van wat je hebt".

"D oor de total

lockdown ga je  niet

kunnen verkopen, dus

je gaat gebruik van de

gelegenheid moeten

maken om alles kwijt te

raken. Het is wel lastig

en om eerlijk te zijn, de

verkoop gaat al niet en

dan krijg je  dit

ertussen."  Maar ja,  de

mensen weten wat ze

doen", benadrukt Roy. 

Niet  alleen bij

de standhouders langs

de straat  daalden de

prijzen. Ook bij enkele

w inkels waren er

speciale acties. "Ik heb

enkele merken spijsolie

in de actie,  koff ie en

nog andere goederen.

Ik neem aan dat men

wel veel  meer gaat

koken en om het een

beetje te

v e r g e m a k k e l i j k e n ,

komt die actie goed

uit", zegt een winkelier.

"Ik hoop in ieder geval

dat men de regels

streng zal  handhaven

en een goed voorbeeld

zal  geven",  aldus een

burger.

TTMM  

E
en delegatie van het

ministerie van

Vo l k s g e z o n d h e i d

heeft op donderdag 15

april een werkbezoek

gebracht aan het

Regionaal Ziekenhuis

Wanica, waar momenteel

de meeste covid-19

positief geteste personen

in isolatie zijn geplaatst. 

De directeur van

Volksgezondheid, Rakesh

Gajadhar Sukul, mocht

een kijkje nemen in een

van de tenten, die speciaal

is opgezet voor de opvang

van covid-positieven.

Daarnaast kreeg de

directeur ook een

rondleiding in het

ziekenhuis en kreeg van

de algemeen directeur van

het Regionaal Ziekenhuis

Wanica, Jason van

Genderen, uitleg over de

huidige stand van zaken. 

Beide directeuren

hebben ook een

onderhoud gehad met de

Cubaanse ambassadeur

Igor Azcuy, en de

Cubaanse artsen en

verpleegkundigen, die

momenteel werkzaam

zijn in het ziekenhuis.

Hierbij is bekendgemaakt

dat de missies van deze

gezondheidswerkers zijn

verlengd, mede in

verband met de derde golf

van covid-19. De directeur

gaf aan dat momenteel

gebruik moet worden

gemaakt van alle

b e s c h i k b a r e

gezondheidswerkers. 

De delegatie van

Volksgezondheid bestond

verder uit de

o n d e r d i r e c t e u r

Administratieve Diensten,

Tania Sanrochman Kioe-A-

Sen, en de coördinator

tweedelijnszorg, Angèle

Wallerlei-Kumbangsila.

Telesur verwacht in lockdown weekend mogelijk storing internetverkeer
PPrreessiiddeenntt  SSaannttookkhhii::  ''MMeenn  vveerrwwaacchhtt  zzaatteerrddaagg  ttuusssseenn  2200..0000  --  2222..0000  wwaatt  ssttrreemmmmiinngg  oopp  ddee  vveerrbbiinnddiinngg''

D
e afdeling

C o r p o r a t e

C o m m u n i c at i o n s

van het

Telecommunicatiebedri

jf  Suriname ( Telesur)

heeft  vrijdag 16 april

bekendgemaakt, dat er

'mogelijk stremming

zal  optreden in de

dienstverlening voor

vast en mobiel verkeer'

D e leverancier

van de

glasvezelverbinding in

Miami,  Florida ( VS),

zou urgente

w e r k z a a m h e d e n

hebben aangekondigd

van zaterdag 17 april

vanaf 01.00 uur tot

zondag 18 april  08.00

uur.  D eze

w e r k z a a m h e d e n

omvatten het

ver vangen van

beschadigde glasvezel-

infrastructuur.  Telesur

en nog negen andere

i n t e r n a t i o n a l e

bedrijven en landen

zullen hier  de impact

van ondervinden.

' D e

werkzaamheden zijn

noodzakelijk voor het

kunnen garanderen van

de dienstverlening en

liggen buiten de

invloedssfeer van

Telesur ' ,  aldus het

bedrijf.

P r e s i d e n t

C h a n d r i k a p e r s a d

S antokhi meldt

overigens vrijdagavond

op social media:

'Het is  mij  ter

ore gekomen dat er

gedurende het komend

weekend,  gewerkt zal

worden aan de

i n t e r n e t v o o r z i e n i n g .

Dit  zal  gebeuren door

de leverancier in de VS

en ligt helemaal buiten

de invloedsfeer van

Telesur.

Ik wil u echter gerust

stellen,  dat de

i n t e r n e t v o o r z i e n i n g

gegarandeerd bli jft

alleen ver wacht men

zaterdag tussen 20.00 -

22.00 wat stremming

op de verbinding.'

PPKK
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AABBCC  ––CCHH  44..11

0088..0000 Film: Woody

Woodpecker (2017) 0099..3355

Nieuwsuur 1100..0055 Film: One

Day Home (2017) 1100..2200

Docu: Ansu Fati: Teenage

Sensation (2021) 1100..4400

Film: Good Sam (2019)

1122..1155 Docu: League of

Legends Origins (2019)

1133..3300 Film: My Secret

Billionaire (2021) 1155..0000 Spel

TV 1166..0000 Programma v/d

Redd+: Sustainable Wood

Production (Herh.) 1166..0055

Docu: Odyssey: Beauty In

The Ashes: Cortia on how

she overcame childhood

trauma after enduring 30

days of beatings (2021)

1166..4400 Film: CODA (2019)

1177..0055 Docu: Celebrity

Underrated: The Donny

Hathaway Story (2020)

1177..3300 Film: Benji (2018)

1199..0000 De Weekkrant 1199..3300

Serie: The Great Interior

Design Challenge 2200..3300

NOS Journaal 2211..0000 SWM

Info 2211..1155 Serie: Botched

2222..0000 Serie: The Murder

Tapes 2222..4455 Avondfilm: The

Company You Keep (2012)   

AABBCC  ––CCHH  44..22

0088..0000 Live Voetbal:

Newcastle Utd- West Ham

Utd 1100..2200 Show: Oliver

“Tuku” Mtukudzi: NPR

Music Tiny Desk Concert

(2013) 1100..4400 Film: Doors

(2021) 1122..0000 Show: Phil

Collins: Finally...The First

Farewell Tour Paris (2004)

1133..3300 Live Voetbal: Chelsea

– Man City 1155..2200 Docu:

Aircraft Carrier: Guardians

of the Sea (2016) 1166..0000

Docu: Celebrity Underrated:

The Buffy Story (Fat

Boys)(2020) 1166..3300 Live

Voetbal: Atl. Bilbao –

Barcelona (Copa del Rey

Finale) 1188..2200 NOS journaal

1188..3355 Film: A Cinderella

Story: Once Upon a Song

(2011) 2200..0000 Serie: All Rise

2200..4455 Film: I’m Not in Love

(2021) 2222..1100 Serie: GLOW

2222..4455 Avondfilm: Lay the

Favorite (2012) 

RRBBNN  ––CCHH  55..11  

0099..0000  Doc. 1100..0000  Rashid

Pierkhan’s Kal Aaj Aur Kal

1122..0000 Clips 1122..3300 Tv Shop

HSDS (Herh) 1133..0000

Hindifilm: The Big Bull

(2021) + Hello Charlie

(2021) 1188..0000 Ramadan clips

18.50 Ramadan Kinder

Cartoon 1188..2255

Overlijdensbericht 1188..3300

Ramadan Clips 1188..4477 Iftaar

1188..5555 Ramadan Clips 1199..0000

Saat Din (Week Journaal)

1199..1155 NOS Journaal 1199..4455

Tv-serie: Tujhse Hai Raabta

2200..1155  Felicitaties 2200..2255  Ter

Nagedachtenis 2211..0000

Ramadan Progr M.Ashim

2211..3300  Ent Indian Pro Music

League 2222..3300

Overlijdensbericht 2222..3355

Tv-serie: Gudan Tumse Na

Ho Payenga + Hamaari Wali

Good News 2233..1155 Hindifilm:

Silence ..I Can Hear You

(2021) 0011..3300  Herh.Saat Din

0022..0000  Einde Uitzending

(Wijzigingen

voorbehouden)

AALLPPHHAA  ––CCHH  55..22

0099::0000 Animatie: Ducktales

(2017) 1100::0000 Multi Kulti

(herh) 1100::3300 Film: Thunder

Force (2021) 1122::0000 Start

Marvel Movie Marathon: 1.

Iron Man (2008), 2. The

Incredible Hulk (2008), 3.

Thor (2011), 4. Captain

America: The First Avenger

(2011), 5. The Avengers

(2012), 6. Guardians of the

Galaxy (2014)    

QQNN  SSppoorrtt  ––CCHH  77..22

0088::0055  US Open Classic:

Rafael Nadal vs Andy

Roddick 1100::0000 Formula 1

Qualifying: Emilia Romagna

GP 1111::1100 NBA Highlights

1122::2200 Judo for the World:

Tashkent GP 1133::3300 Live:

Chelsea vs Manchester City

1155::3355 Gymnastics: Laurie

Hernandez Highlights 1166::3300

Live: Athletic Bilboa vs

Barcelona 1199::0000 Basketball

doc.: Kobe Bryant&#39;s

Muse 2200::5555 Boxing doc.: 40

Years of Rocky 2211::4455 Movie:

The Replacements 0000::0000

Champions league Journaal

0011::0000 Herh. sportcontent 

SSTTVVSS  --CCHH  88..11

0088..0000 Herh. STVS journaal

0088..3300 Kinderfilm: Earwing

and the witch 1100..0000 Sketch

CBB: “Ontheffing” 1100..0055 De

Straat  (herh.) 1100..3300 Days of

Victory 1111..0000 Speelfilm:

Mississippi Masala 1133..3300

Pr.L : Chelsea - Manchester

City 1155..3300 Docu. 1166..3300 The

Voice 1188..0000 Globalsport

1188..4455 Wonderen Vandaag

1199..0000 Het avondjournaal +

wib 2200..1155 JCI speech contest

2211..2200 Tv-serie: The Resident

2222..1100 Speelfilm: Night of the

Sicario 2233..3355 Tv-serie: Power

“ book2” 0000..4455 Herh. STVS

journaal 0011..1100 Speelfilm: 2

Fast 2 Furious 0033..0000

Herhjournaal/globalsport

0044..1155 Speelfilm: Something

of value /Little house on the

Prairie/cartoons

(Wijzigingen

Voorbehouden)

SSTTVVSS  --CCHH  88..22

0066..0000 Volkslied 0066..0055

Kinderprogr. /Muscibreak

0088..3300 Pr.L: New Castle –

Westham 1100..3300 B.L.:

Wolfburg - Bayern Munic

1122..3300 Film: The Lion King

1144..3300 COVID-19 Journaal

1155..0000 Serie: Family matters

/Musicbreak 1166..3300 La Liga:

Ath Bilbao - Barcelona 1188..3300

Serie: Street Food 1199..0000

Serie: Catfish the tv show

2200..0000 UFC Fight night

0022..0000 Serie: Renegade

0022..4455 Film: Escape Plan

0044..4455 Musicbreak

(Wijzigingen onder

voorbehoud)  

AATTVV  ––CCHH  1122..11

0077::0000 BBC Nieuws 0077::3300

Logos International 0088::3300

Carmen Sandiego 0099::0000

ATV Nieuws + Sport i/h

Nieuws (Herh. ) 0099::4400

MasterChef Australia 1100::3355

Kinderfilm: Max 2 :White

House Hero 1122::0000 BBC

Nieuws 1122::3355 Middagfilm:

Knights Of Newgate 1144::0055

Bruno Mars 24k Magic Live

At The Apollo 1144::5500 NPR

Music Tiny Desk Demi

Lovato 1155::0000 De Levende

Steen Gemeente 1155::3300

Cherly’s Inspirations (Herh.)

1166::0000 Moksi Moksi (Herh. )

1166::3355 Batman 1177::3300

SZF Magazine (Herh. ) 1188::0000

ATV Nieuws 1188::5500 Docu.:

Deadliest Roads:

Bangladesh 1199::5500 Sabiso

Quiz 2200::2255 BBGO-TV 2211::1155

The Rubing Health

Foundation 2211::3355 Black-Ish

2222::0055 Trickster 2222::5500 Tv-

film: VanQuish 0000::4400 ATV

Nieuws (Herh.) 0011::1155 Riviera

0022::0000 Tv-film: The

Marksman 0033::5500 Tv-film:

Night In Paradise 0066::0055 BBC

Nieuws (Wijzigingen

Voorbehouden)

AATTVV  ––CCHH  1122..22

0077::0000 Al Jazeera Nieuws

1100::3300 Basketball Champions

League Americas “Live”

1133::2255 Voetbal FA CUP:

Chelsea X Manchester City

“Live” 1155::2255 Al Jazeera

Nieuws 1166::2255 Spanish Copa

Del Raey: FC Barcelona X

Athtletic Club “Live” 1188::3300

The Dragon Prince 1199::0055

ATV Nieuws 1199::4400 Natu

Camara Tiny Desk Concert

2200::0000 Natu Camara Tiny

Desk Concert 2211::0000 WWE

RAW 2222::0055 Marvels

Runaways 2233::0000 Tv-fim:

The Maid 0000::4400 Shameless

(US) 0011::4400  Einde Uitzending

(Wijzigingen

Voorbehouden)

SSCCCCNN  ––CCHH  1177..11

0077::0055 Inside Serie A 0077::3300

Ligue 1 Show 0077::5555

Bundesliga Weekly 0088::3300

Premier League: Newcastle

United - West Ham United

(Live) 1100::3300 Bundesliga: VfL

Wolfsburg - Bayern Munich

(Live) 1122::3300 FA Cup Preview

1133::2200 FA Cup: Semi-Final:

Chelsea - Manchester City

(Live) 1155::3300 NBA Highlights

1166::3300 Copa del Rey 2021:

Final: Athletic Bilbao -

Barcelona (Final) (Live)

1199::0000 AEW Dynamite

(Herh.) 2211::0000 La Liga Show

2211::3300 NBA: Golden State

Warriors @ Boston Celtics

(Live) 0000::0000 Sports

(Wijzigingen

voorbehouden)    

SSCCCCNN  ––CCHH  1177..22

0088::0000 Animation Serie: Fast

& Furious Spy Racers 0088::2255

Adam Sandler Special: Hotel

Transylvania 2 0099::5555  Adam

Sandler Special: Hotel

Transylvania 3: Summer

Vacation 1111::3300 Animation

Serie: Jurassic World: Camp

Cretaceous 1122::0000 Comedy

Serie: Austin & Ally 1122::2255

American Idol  (Herh.) 1144::0055

The Voice (Herh.) 1155::3355

Movie: Godzilla vs. Kong

1177::3300 NBA: Utah Jazz @ Los

Angeles Lakers (Live) 2200::0000

Drama Serie: The Good

Doctor 2200::5500 Adam Sandler

Special: Reign Over Me

2222::5555 UFC Fight Night:

Robert Whitttaker vs. Kelvin

Gastelum (Live) 0022::0000

Combate (Wijzigingen

voorbehouden)                  

SSCCCCNN  ––CCHH  1177..33

0088::0055 Movie: Achanak 1100::4455

Serie: Little Singham (Herh.)

1111::1100 Movie: ABCD 1133::4400

Movie: ABCD 2 1166::1100 Indian

Idol (Herh.) 1177::4455 Serie:

India Alert 1188::4455 Movie:

Street Dancer 3D 2211::1100

Movie: 36 China Town 2233::3300

Talkshow: A Little Late With

Lilly Sing 2233::5555 Movie: Tera

Intezaar 0011::4400 Movie: ABCD

0044::0000 Movie: ABCD 2 0066::3300

Just For Laughs (Wijzigingen

Voorbehouden)

ZZoonnddaagg  1166  AApprriill    

AABBCC  ––CCHH  44..11

0088..0000 NOS Studio Sport

0088..4400 Film: Monster High:

Boo York, Boo York (2015)

0099..5500 Nieuwsuur 1100..2200

Film: A New Year’s

Resolution (2021) 1111..4455

Docu: We Don’t Deserve

Dogs (2020) 1133..1100 Film: Her

Name Was Jo (2020) 1144..5555

Show: Havana Street Party

Presents: Beatriz Luengo

(2021) 1155..4455 Film: Clouds

(2020) 1177..5500 Weekrant

(herh) 1188..1155 Serie: DNA

Onbekend 1199..0000 Serie: 24

1199..5500 NOS Studio Sport

Eredivisie 2200..5555 NOS

Journaal 2211..2255 Start & Finish

2222..1100 Avondfilm: The

Favorite (2019)               

AABBCC  ––CCHH  44..22

0099..3300 Live Voetbal: Arsenal -

Fulham 1111..2200 Serie: Pinky

and the Brain 1111..4400 Serie:

Ancient Aliens 1122..2200 Docu:

Celebrity Underrated: The

Robert Johnson Story

(2020) 1133..0000 Live Voetbal:

Ajax – Vitesse (Finale) 1144..5500

Show: Kenny Rogers: Live

By Request (2013) 1166..0000

Live Voetbal: Getafe – Real

Madrid 1177..5500 NOS Journaal

1188..0055 Film: Clifford’s Really

Big Movie (2004) 1199..2200

Serie: Penn & Teller: Fool Us

1188..5555 Film: Me Before You

(2016) 2200..0000 Film: My Best

Friend’s Wedding (1997)

2211..4455 Serie: The Wire 2222..4455

Avondfilm: The Marksman

(2021) 

RRBBNN  ––CCHH  55..11

0099..0000 Risaalah 1100..0000

Haseen Yaadein 1100..3300 Tv-

serie: Kyun Rishton Mein

Katti Batti 1111..3300 Tv serie:

Bhabhi Ji Ghar Par Hai 1122..0000

Tv serie: Qurban Huwa 1122..3300

Tv-serie: Gudan Tumse Na

Ho Payenga 1133..3300

Hindifilms: Goodnewwz

(2019) + Judwaa 2 (2017)

1188..0000 Ramadan Clips 

1188..1155 Ramadan Kinder

Cartoon 1188..2255

Overlijdensbericht 1188..3300

Ramadan Clips 1188..4477 Iftaar 

1188..5555 Ramadan Clips 1199..0000

HSDS Tv Shop (Herh) 1199..3300

Tv-serie: Tujhse Hai Raabta

2200..0000 Felicitaties 2200..1155 Ter

Nagedachtenis 2200..3300 Tv-

serie: Qurban Huwa 2211..0000

Ramadan Progr M.Ashim

2211..3300 Ent :Indian Pro Music

League 2222..3300 Tv-serie: Kyun

Rishton Mein Katti Batti +

Hamaari Wali Good News

2233..2255 Overlijdensbericht

2233..3300 Hindifilm: Asuran

(2019) 0022..0000 Einde

Uitzending (Wijzigingen

Voorbehouden)

AALLPPHHAA    --CCHH  55..22

0099::0000 Fitness: 30-Minute

Energizing Power Vinyasa

Flow 0099::3300 Animatie blok:

The Flintstones 1100::0000

Animatie Film: Super

Monsters 1100::3300 Film: Moana

(2016) 1122::0000 Disney film

Marathon 

QQNN  SSppoorrtt  ––CCHH  77..22

0077::3300 Live: AC Milan vs

Genoa 0099::4400 Flashback

Formula1 1100::0000 Formula 1:

Emilia Romagna GP 1122::2255

Flashback Ajax 1133::0000 Live:

Ajax vs Vitesse 1155::2255

Olympics: Rebecca Romero

Highlights 1166::0000 Live:

Getafe vs Real Madrid 1188::1100

Movie: The Miracle Season

2200::1155 NOS Studio Sport

2211::0000 QN Studio Sport 2233::0000

NBA Highlights 0000::0000

Champions league Journaal

0011::0000 Herh. QN Studio Sport

0033::0000 Herh sportcontent 

SSTTVVSS  --CCHH  88..11

0088..0000 Herh. Stvs Journaal

0088..3300 On wings of Revival

0099..3300 Serie: Food

unwrapped 1100..0000 Wonderen

Vandaag 1100..4455 SZF

Magazine 1111..1155 La liga: Atl.

Madrid – Eibar 1133..1155

Kinderfilm: Panda vs Aliens

1144..4400 Ent.: Tarrus Riley 1155..4455

SerieA: Napoli – Inter 1177..4455

JCI speech contest /Sketch

CBB: “Boete “ 1199..3300 Het

avondjournaal + WIB 2200..1155

Weekoverzicht kabinet VP.

2200..3300 1 voor 12 2211..3300 F1:

Drive to Survive 2222..1155

Speelfilm: The marksman

0000..0000 Serie: Queen of the

South 0000..4455 Herh. STVS

journaal 0011..1100 Speelfilm:

Tokyo drift 0033..0000 Herh.

STVS journaal 0033..3300

Speelfilm: Capone

/Doc./Kinderprogr.

(Wijzigingen Voorbehouden)

SSTTVVSS  --CCHH  88..22

0066..0000 Volkslied 0066..0055

Kinderprogr 0088..0000 L1: PSG -

ST. Etienne 1100..0000 Formula 1:

“Italie” 1122..0000 Herh. UEFA

Champions League

highlights (herh.) 1133..0000

Ered.: Ajax - Vitesse 1144..5500

Covid journaal 1155..1100 Serie:

Sanford and son 1166..0000 La

Liga: Getafe - Real Madrid

18.00 Docu. Sportmannen

en vrouwen 1199..0000 In de

keuken met “G” 2200..0000 Serie:

Deadliest catch 2200..4455

Sambel Trasie: “Kancil” 2233..1155

Film: Under the Stadium

Lights 0011..1100 Serie: Good

trouble 0022..0000 Film: Eyes

Wide Shut 0044..4400 Docu

/Musicbreak /Kinderprogr.

(Wijzigingen onder

voorbehoud)

AATTVV  ––CCHH  1122..11

0077::0000 BBC Nieuws 0077::3355

Steven Reyme Ministries

0088::0055 The Owl House 0088::3300

Final Space 0099::0000 ATV

Binnenlands Nieuws +

Sportnieuws (Herh.) 0099::4400

Power Players 1100::0055 The

Worlds Strongest Man 2020

Final 1111::0000 Top Gear

America 1122::0055 36Th

America’s Cup / Race 8

1133::0000 Doc.: Great

Continental Railway

Journey 1144::0000 Maranatha

Ministries 1144::3300 Ravens

Home 1155::0000 Magnolia Table

with Joanna Gaines 1155::3300 All

Hail King Julien 1166::0000 All

Hail King Julien 1166::3300 Kim’s

Convenience 1177::0000

Superhits (Herh.) 1188::0000

Revue: Binnenlands

Weekoverzicht 1188::4455

Cherly’s Inspirations 1199::0000

Gardener’s World 2200::0055

(REDD+) Sustainable Wood

Production (afl.02) 2200::1155

Running Wild With Bear

Grylls 2211::1155 Tv-film: Best

Friend From Heaven 2222::5500

Tv-film: A Bettersweet Life

0000::5555 Lost In Space 0011::5555

Tv-film: 400 Bullets 0033::2255

Tv-film: Archenemy 0055::0000

BBC Nieuws 0077::3300 Volkslied

(Wijzigingen

voorbehouden)

AATTVV  ––CCHH  1122..22

0077::0000 Aljazeera Nieuws

1111::1100 Voetbal La Liga:

Atletico Madrid X Eibar

“Live” 1144::2255 Voetbal Fa Cup:

Leicester City X

Southampton “Live” 1166::3300

Voetbal La Liga: Getafe X

Real Madrid “Live” 1188::3355

America’s Got Talent 1199::1155

NPR Music Tiny Desk

Concert : Sting And Shaggy

1199::3300 Last Man Standing

2200::0000 Doc.: Air Warrior

2211::0000 WWE Smackdown

2222::0055 The Detour 2222::3300 Tv-

film: Assault On VA 33

0000::0000 Game of Thrones

0011::5555 Einde Uitzending

(Wijzigingen

voorbehouden)

SSCCCCNN  ––CCHH  1177..11

0077::1155 NBA Highlights

(Herh.) 0088::0000 Ligue 1: Paris

Saint Germain - Saint-

Etienne (Live) 1100::0000 Serie A:

Atalanta - Juventus (Live)

1122::0000 Soccer Doc.: Edwin

van der Sar 1133::0000 KNVB

Beker: Ajax Amsterdam -

Vitesse Arnhem (Final)

(Live) 1155::3300 NBA Highlights

1166::0000 La Liga: Getafe - Real

Madrid (Live) 1188::0000

Interview: Ruud Gullit:

Uncut 1188::5500 UEFA

Champions League

Highlights (Herh.) 2200::0000

NBA: Portland Trail Blazers

@ Charlotte Hornets (Live)

2233::0000 NBA: Minnesota

Timberwolves @ LA

Clippers (Live) 0011::3300 Sports

(Wijzigingen

voorbehouden)    

SSCCCCNN  ––CCHH  1177..22

0077::3300 Serie A: AC Milan -

Genoa (Live) 0099::3300 Premier

League: Arsenal - Fulham

(Live) 1111::3300 La Liga: Atletico

Madrid - Eibar (Live) 1133::1155

Animation Serie: New

Looney Tunes 1133::5555

Comedy Serie: iCarly 1144::3300

FA Cup: Semi-Final:

Leicester City -

Southampton (Live) 1166::3300

NBA: Brooklyn Nets @

Miami Heat (Live) 1199::0000

American Idol (Herh.) 20:40

Reality Show: Go-Big Show

2211::3300 Crime serie: NCIS

2222::1100 Adam Sandler Special:

I Now Pronounce You

Chuck & Larry 0000::0055 Movie:

Goodland 0011::3300 MTV 0066::0000

Cartoons (Wijzigingen

voorbehouden)

SSCCCCNN  ––CCHH  1177..33

0077::1155  Movie: Anand 0099::2255

Serie: Motu Patlu (Herh.)

1100::0000 Movie: Pink 1122::1155

MTV Splitsvilla (Herh.) 1133::2200

Movie: Jab Tak Hai Jaan

1166::3300 Indian Idol (Herh.)

1188::0055 Serie: India Alert 1199::1100

Movie: Hello Brother 2211::3355

Talkshow: A Little Late With

Lilly Singh 2222::0000 Movie:

Prassthanam 0000::2200 Movie:

Pink 0022::3300 Movie: Jab Tak

Hai Jaan 0055::2255 Movie:

Anand (Wijzigingen

Voorbehouden)

Televisieprogrammaoverzicht 

W
ie geen
v e r a n t -
woordelijkh

eid draagt voor het
welslagen van de
v o o r g e n o m e n
operatie heeft langs
de kantlijn mooi
praten. De beste
stuurlui staan
immers aan wal. Zo
zeggen wij dat ook.
Maar : soms is de
observator op
afstand beter in
staat het grotere
geheel te kunnen
overzien. Zoals de
voetbalcoach  die
zich steeds langs de
kantlijn bevindt. De
grotere verbanden
overzien, zegt de
systeemdenker. De
c o n t e x t u e l e
omgeving van de
groep, zegt de
socioloog. Dat klinkt
ook mooier. En
waarom zouden wij
s p r a n k e l e n d
Nederlands moeten
schuwen? Onze
taalgeleerden
onderrichten ons
toch dat taal leeft?
Taal moet je
’beleven’ zeggen zij
zeer terecht. Enkele
voorbeelden. Ooit
was het woord
corruptie ons als
volk onbekend. De
betekenis daarvan
moest opgezocht
worden in het
woordenboek of je
vroeg het gewoon
aan een leraar
Nederlands. Nu niet
meer. De praktijk is
immers ook een
l e e r m e e s t e r .
Nepotisme is ook
weer zo een begrip

dat nu eenieder in
ons land bekend is.
Met dank aan onze
p o l i t i e k e
leermeesters. Want
die hebben ons het
corruptiedenken
i n g e g o t e n .
Doeltref f e n d e
manieren om elke
vorm van
enthousiasme bij de
burgers te doden.
Maar ook de
simpele oproep aan
e e n
volksgemeenschap
om vertrouwen te
hebben in de
toekomst van het
land  leidt niet tot
enthousiasme.
Achterliggende
decennia hebben
ons dat bewezen.
Z o n d e r
enthousiasme geen
motivatie, is de
e e n v o u d i g e
stelregel. Zonder
bevlogenheid geen
commitment, geen
gevoel van
verbondenheid. De
bedrijfsleider die
geen charisma, dus
geen positieve
uitstraling heeft, zal
niet kunnen rekenen
op de loyaliteit van
zijn of haar
personeelsleden.
De  politicus die zijn
of haar werk niet
doet om de eer,
maar om de
materiºle voordelen
daarvan, zal
uiteindelijk als
misleider genoteerd
blijven. Ook die mag
zich desondanks
van een aanhang
verzekerd achten.
Hoe het

inleerproces en de
inleertijd in de
politieke partij
geregeld zijn, wordt
ons, opvallend
genoeg, nooit
v e r t e l d .
Toegankelijkheid
van politieke
organisaties is
weggelegd voor de
kleine kring der
gelijkgestemden. Nu
zouden wij over de
maakbaarheid van
de  politicus een
hele discussie
kunnen voeren,
maar wat levert dat
uiteindelijk op? In
de literatuur is er
tussen auteurs toch
ook nooit
overeenstemming
bereikt over de
vraag of de leider
geboren wordt of
dat leiderschap
aangeleerd kan
worden? Van het
verschil tussen
transformatie en
transitie maken zij
ook een warboel.
Het inleerproces
voltrekt zich ook op
de werkplaats, in
o n z e
dienstbetrekking.
Hoe kort de
inleertijd ook mag
wezen, elke
werknemer die de
gang van zaken
intussen kent, de
technieken en
vaardigheden op de
werkplek beheerst,
is kostbaar bezit
geworden van de
organisatie. Niet
slechts   kennis van
hoger gehalte voor
de ontwikkeling van
de bedrijfsstrategie
is van belang. Ook
de ervaren werkers
op de werkvloer zijn
op hun niveau
b e l a n g r i j k e
steunpunten van het
bedrijf. Veel
nieuwkomers van
h o g e r
opleidingsniveau
zijn in hun

oriºntatieperiode
ook aangewezen op
nuttige informatie
vanuit de lagere
w e r k n i v e a u s .
W erknemers die
veel met de klanten
of met het publiek in
contact komen
hebben een
radarfunctie: zij
signaleren bijtijds
waar het in de
relatie met de
b u i t e n w a c h t
verkeerd gaat.
V a k k u n d i g e
S u r i n a a m s e
automonteurs zijn
generalisten in hun
vak. Dat wil zeggen:
zij kennen het
voertuig van a tot z.
Zij zien het voertuig
als een systeem dat
uit  subsystemen
bestaat die in
wisselwerking tot
elkaar staan. Deze
systeemkenners
zouden de overheid
in grote lijnen
kunnen uitleggen
hoe het komt dat de
auto na het
opstarten in
beweging komt.
Daar ligt vernuft aan
ten grondslag.
Overheidsbeleid en
de werking van het
voertuig vertonen
naar de geest
b e l a n g r i j k e
overeenkomsten.
W ie had dat
g e d a c h t ?
V erschillende
krachten die wel of
niet gelijktijdig in
werking treden en
die het niet zonder
elkaar kunnen
s t e l l e n .
Overheidsbeleid ,
gekenmerkt door tal
v a n
wisselwerkingen
tussen de vele
beleidsterreinen
waarbij uiteindelijk
alle gebieden van
de maatschappij
betrokken zijn. En
het gaat om
hersenwerk. Zowel

denken als besluiten
hebben dan
riskante zijden. De
vakkundige moet
z i j n / h a a r
afwegingen maken
en daarop zijn
besluit tot handelen
baseren. Hij draagt
voor het uitvoeren
van zijn beslissing
tot het doen van de
juiste handelingen
de volle verantwoor-
delijkheid. In zijn
beroepspraktijk is
dat zijn
afbreukrisico. Dat
houdt in dat hij
jegens zijn klant de
volle verantwoorde-
lijkheid draagt voor
elke vorm van
materiºle en/of
immateriºle//
schade die het
gevolg is van zijn
besluiten en
h a n d e l e n .
Afbreukrisico
weergeeft de mate
van verantwoorde-
lijkheid. In de
politiek is de
m i n i s t e r
verantwoording
verschuldigd aan de
president die zijn
ministers kan
schorsen of
ontslaan. Deze
bewindspersoon
verricht zijn of haar
politieke arbeid
daarom  in de
veilige modus. Hoe
dat kan is logisch.
Het is toch de
president die zijn
ministers benoemt
en ontslaat? Het
parlement heeft
daarop geen  vat
waardoor zelfs de
motie van
wantrouwen tegen
een minister zinloos
is. Onze
staatsrechtelijke
constructie wil dat
nu eenmaal
waaraan verder
niets te doen valt.
Nog afgezien
hiervan dat het
S u r i n a a m s e

parlement afkerig
staat van de
p arlement aire
enquŒte omdat
daaraan  veel
onderzoekwerk en
deskundigheid
verbonden zijn,
ondermijnt hetzelfde
college haar
slagkracht door
buiten de orde te
treden. Buiten de
orde in die zin dat
zij er geen been in
ziet dat haar leden ,
naast controleur
namens het volk,
ook nog
presidentieel-,
staats- of
m i n i s t e r i e e l
adviseur mogen
zijn. Wat krijg je
dan? Welnu, het
onderscheid tussen
het controle-object
en het
controleorgaan
vervaagt, waardoor
van checks en
balances geen
sprake meer is. De
countervailing
power van het
parlement,  haar
t e g e n w i c h t
biedende kracht,
wordt daardoor
ondermijnd .
"Checks &
Balances" houdt
immers in: de
instandhouding van
de staatsrechtelijke
posities tussen de
g e l d e n d e
staatsmachten. Elke
ingenomen  positie
die als verstoring
van dit evenwicht
kan worden
aangemerkt, is als
onverenigbaar, als
incompatibiliteit te
beschouwen en
maakt van de
politiek een
schijnvertoning.
Maar och, een
tolerant volk
accepteert toch van
alles.
Stanley Westerborg
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Waken dat irrationeel gedrag
overhand neemt

D
e politieke

stabiliteit is

ondanks een

brede coalitie fragiel

geworden. We hebben

het dan over de

politieke stabiliteit naar

Surinaamse maatstaven

en dat wordt gemeten

naar interne mobiliteit

en dynamiek van een

samengestelde coalitie

in het parlement en de

wijze waarop coalitie en

oppositie elkaar

structureel bejegenen

in DNA. Over het

algemeen kennen we

binnen de coalities in

Suriname wat bekend is

als de

kadaverdiscipline, dat

leden van de coalitie

onvoorwaardelijk en

blindelings alles van de

regering goedpraten.

Dat is een teken van een

nog slecht ontwikkelde

democratie. Wij gaan

ervan uit dat er wel

degelijk ruimte is in het

parlement voor

coalitieleden om

kritisch te zijn naar het

beleid van de regering,

zonder dat je daaruit

zou kunnen

concluderen dat er

sprake is van een

instabiele coalitie en

fragiliteit. Kritische

vragen stellen,

eventueel niet voor

beleidsmaatregelen van

de regering stemmen,

dat is een teken van een

coalitie waar er ruimte

is voor een kritische

begeleiding van de

regering. Het wordt

helemaal geloofwaardig

wanneer de kritiek

gericht is op het beleid

van de ministers die

afkomstig zijn uit de

eigen gelederen (dus de

partij waartoe het

kritische DNA-lid

behoort). Nu hebben we

een DNA-lid dat

aangeeft dat hij geen

jaknikker is, en dat is

heel stoer van hem.

Maar wij hebben dit

DNA-lid in DNA nog niet

eens een halve kritische

vraag horen stellen over

het optreden of het

beleid van ministers die

afkomstig zijn van zijn

eigen partij. Noch

minder hebben wij hem

in de buurt horen

komen van de vp die

ook van zijn partij

afkomstig is, althans

niet meer. Wat we zien

is dat het DNA-lid alleen

maar obstructief

reageert op

spreekbeurten van

ervaren en minder

ervaren leden van een

coalitiepartij (de

grootste) en dat is

allemaal gênant om aan

te zien, dat

coalitiegenoten elkaar

zo afvallig zijn. Het is

allemaal koren voor de

molen van de oppositie.

Wat we zien is dat dit

DNA-lid constant de

ministers van een

bepaalde coalitiepartij

bestookt en daarbij ook

de president steeds

bespreekt. De indruk

bestaat dat dit DNA-lid

wel wenst dat zijn partij

in een regeercoalitie

participeert, maar niet

blij is met de verdere

invulling van de

coalitieregering. Wat we

opmerkelijk vinden, is

dat de man geen moeite

had met de dominantie

van de grote politieke

partijen in de andere

regeercoalitie, maar nu

wel moeite heeft met de

voorhoede- en

trekkersrol die de

huidige grootste

politieke partij heeft in

de coalitie. Theoretisch

is er sprake van

gelijkwaardige partners

in een coalitie, maar er

is geen sprake van

gelijkheid omdat de

partijen verschillen qua

grootte en politiek

draagvlak, dus niet

gelijk zijn. Partijen die

enkele maten te groot

zijn voor de andere in

een regeercoalitie,

behoren de trekkers te

zijn van de regering. Zij

leveren ook de

president af, zoals

eerder de NPS en de

NDP. Zij sturen actief de

ontwikkeling van het

land, omdat straks aan

het einde van de

regeerperiode 2020-

2025 deze regering

aangeduid zal worden

als de regering Santokhi

(1). Zo worden

regeringen genoemd

zoals Bouterse 1 en

Bouterse 2. De vp heeft

geen zelfstandige

functie en hun namen

vervagen en slijten weg

naarmate de tijd

verstrijkt, maar de naam

van de president blijft,

zoals Wijdenbosch,

Venetiaan en Bouterse.

Daarom nemen de

politici uit de gelederen

van de VHP nu een

centrale rol omdat deze

regering herinnerd zal

worden in de

geschiedenis als een

VHP-regering. Het zal

niet herinnerd worden

als de Abop of een NPS

en nog minder een PL-

regering. Kijkt u maar

even in de recente

geschiedenis. Het is de

VHP geweest die van

alle 4 coalitiepartijen

een poging heeft

gewaagd om een

herstelplan te hebben

en een

financieringsplan, voor

de verkiezingen. Dat is

ook voor de

verkiezingen op tv

gepresenteerd. Van alle

4 partijen had alleen de

VHP de durf om een

financieringsplan voor

te houden aan het volk

en daarop was de

belofte 'w'o set'ing'

gebaseerd. Het

financieringsplan was

voor een bescheiden

deel ook gebaseerd op

de diaspora. Het

diasporaverhaal van de

huidige regering is een

VHP-verhaal. Het is

daarom niet

verwonderlijk dat

VHP'ers aan dat

diasporaplan zullen

trekken. De

hoofdrolspelers zullen

VHP'ers zijn, omdat zij

dit concept hebben

ontworpen en weten

hoe ze dat moeten

uitvoeren met de

netwerken die er al

bestonden voor de

verkiezingen. Het

verwijt moet daarom

niet worden gemaakt

dat de Abop-ministers

niet zijn betrokken in

een op te richten nv die

het diasporakapitaal

moet aantrekken. De

regering moet de ruimte

krijgen om deze zaak

goed uit te werken en

het uit te voeren, niet in

het belang van de

achterban van de VHP,

maar in het belang van

het totale volk. Die

ruimte moet wel aan de

veel grotere partij van

de president worden

gegeven. En daaraan

behoort er niets vuil en

fout te zijn. We bevelen

wel aan dat er altijd een

goed voorzittersoverleg

plaatsvindt en dat alle

grote zaken die impact

zullen hebben op de

ontwikkeling van

Suriname, en zeker

waar wetten of

instituten worden

voorbereid, deze goed

doorbesproken worden.

Dat de Bibis-minister en

die van Financiën in

een nv zitten als

vertegenwoordigers van

de regering (niet als

persoon) is plausibel en

begrijpelijk. NH, TCT en

LVV die al heel snel om

de hoek kunnen komen

kijken, vanwege grote

investeringen in deze

sectoren, hoeven niet

per se in deze nv

vertegenwoordigd te

zijn. Het is ten

enenmale niet dringend

vereist dat in alle

lichamen die worden

i n g e v u l d

vertegenwoordigers van

alle partijen moeten

zitten. En het is

nogmaals logisch dat de

VHP voornamelijk of

uitsluitend organen

bemenst en er dient

geen bezwaar te zijn als

de deskundigheid

wordt ingezet. De

coalitie heeft op dit stuk

nog werk te verzetten. 
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Broer en zus uit Frans-Guyana 
veroordeeld voor slikken cocaïne 

BBoolllleettjjeess  ggeesslliikktt  iinn  SSuurriinnaammee,,  vviiaa  FFrraannss--GGuuyyaannaa  nnaaaarr  PPaarriijjss

ggeevvllooggeenn  eenn  mmeett  aauuttoo  nnaaaarr  RRootttteerrddaamm

D
e regionale omroep

RTV Utrecht bericht

dat op donderdag 15

april een broer (21) en zus

(19), die eind vorig jaar in

Abcoude (Nederland)

werden opgepakt met

tientallen bolletjes cocaïne

in hun maag, door de

rechtbank in Utrecht is

veroordeeld tot een half jaar

cel. De broer en zus uit

Frans-Guyana werden in

december bij een

politiecontrole in Abcoude

aangehouden. De 21-jarige

jongen had 62 bolletjes

geslikt en zijn 19-jarige zus

21 bolletjes. In totaal

hadden ze zo ruim een

pond cocaïne het land

binnengesmokkeld. Hoewel

ze direct hadden bekend,

weigerden ze de naam van

hun opdrachtgever te

onthullen. Tijdens de

inhoudelijke behandeling

van de strafzaak werd wel

duidelijk, dat broer en zus

door grote armoede werden

gedreven.

Het meisje heeft

als tienermoeder al 3

kinderen. Zij werd eerder al

in Frankrijk veroordeeld

voor bolletjesslikken en

kreeg een boete van 67.000

euro, die zij in maandelijkse

termijnen van 50 euro

aflost. Ze heeft geen werk

en wordt onderhouden

door haar moeder, die in

Suriname woont en werkt.

De twee verklaarden dat ze

de bolletjes in Suriname

hadden geslikt en daarna

via Frans-Guyana naar Parijs

waren gevlogen, waar ze

werden ze opgepikt en naar

Rotterdam gereden. In

Rotterdam kregen ze

vervolgens te horen dat ze

de drugs in Amsterdam

moesten afleveren.

In Abcoude werd

de auto waarin zij zaten aan

de kant gezet. Een deel van

de bolletjes was bij het

meisje naar buiten

gekomen en werden door

de politie gevonden. De

overige bolletjes van haar

en haar broer kwamen er

later uit op het

politiebureau en in een

ziekenhuis. De rechter heeft

rekening gehouden met de

uiterst moeilijke financiële

en persoonlijke situatie van

de twee. Niettemin vond de

rechter een gevangenisstraf

op zijn plaats, omdat de

invoer en het bezit van

harddrugs een ernstig

gevaar voor de

volksgezondheid oplevert.

Minister Achaibersing wil
schuldherschikking met lokale aannemers 

D
e minister van

Financiën en

Planning, Armand

Achaibersing, heeft op

donderdag 15 april 2021

samen met zijn staf

gesprekken gevoerd met

lokale aannemers. Het

doel was om te proberen

samen tot herschikking

van de opgelopen

schulden te komen,

alsmede herinrichting van

de nog uit te voeren

projecten. Naast de vele

buitenlandse schulden, is

de staat momenteel ook

niet in staat haar lokale

schulden aan onder

andere aannemers af te

lossen. De totale

staatsschuld bedraagt circa

4 miljard USD. Door de

schulden te herschikken,

kan de onevenwichtigheid

in de begroting van de

staat in balans worden

gebracht. De bewindsman

heeft eerder al gesprekken

gevoerd met de

ondernemers en zal met

hun alsmede andere

partijen in gesprek blijven,

tot de schuldenprob-

lematiek van de overheid

is opgelost.

FFoottoo::  MMiinniisstteerr  vvaann  FFiinnaanncciiëënn  eenn  PPllaannnniinngg,,  AArrmmaanndd  AAcchhaaiibbeerrssiinngg,,  hheeeefftt  mmeett  llookkaallee  aaaannnneemmeerrss

oovveerrlleegg  ggeevvooeerrdd  oovveerr  ddee  hheerrsscchhiikkkkiinngg  vvaann  sscchhuullddeenn

Man verdacht van
verduistering opgepakt 

VVeerrddaacchhttee  oonnttvvaannggtt  ggeelldd  vvaann  vvrroouuww  oomm  aauuttoo  ttee  kkooppeenn  eenn  llaaaatt

nniieettss  mmeeeerr  vvaann  zziicchh  hhoorreenn

D
e 33-jarige J.K. is

afgelopen dinsdag

door leden van het

Regio Bijstandsteam

Paramaribo (RBTP)

aangehouden voor

verduistering, zo meldde

het Korps Politie Suriname

vrijdagmiddag 16 april.

Een 32-jarige vrouw had

op 9 maart aangifte bij de

recherche van regio Oost

gedaan. Zij verklaarde bij

de politie dat zij J.K. via

social media heeft leren

kennen. Hij stelde zich

voor als een

politieambtenaar en

ondernemer, en dat hij

ervoor kon zorgen dat de

vrouw gemakkelijk en snel

een auto zou kunnen

kopen. Tijdens een

ontmoeting met de man

overhandigde de vrouw

een groot bedrag in

Surinaamse dollars aan

hem voor de aankoop van

een auto. Het resterend

aankoopbedrag maakte ze

online over naar de

verdachte.

Na de overmaking

van het geld maakte ze

vaak contact met K. om te

vragen naar de auto. Hij

hield haar echter aan het

lijntje en kwam steeds met

een ander smoesje,

waarop de vrouw besloot

aangifte te doen. J.K. werd

na zijn aanhouding

overgedragen aan de

recherche van regio Oost,

die belast is met het

onderzoek in deze zaak.

Bij de voorgeleiding heeft

de verdachte toegegeven

dat hij geld van de vrouw

in ontvangst heeft

genomen om een auto

voor haar te kopen.

Na afstemming

met het Openbaar

Ministerie is J.K. in

verzekering gesteld door

de politie.

Vulkaanuitbarsting St. Vincent kan
gezondheidsgevolgen hebben voor Surinamers 

S
edert vrijdag 9 april

jongstleden is de

vulkaan La Soufriere,

gelegen op het eiland St.

Vincent and the Grenadines,

(weer) actief. Hierbij zijn er

grote hoeveelheden gassen

en as uitgestoten. Deze

bereikten een hoogte van

ongeveer 10 kilometer

boven het oppervlak van

het eiland. De

vulkaanuitbarsting kan

mogelijk impact hebben op

Suriname. Middels dit

bericht wil het ministerie

van Volksgezondheid de

samenleving op de hoogte

stellen van de situatie. 

Volgens het

wetenschappelijk team van

het Seismic Research Center

van de University of the

West Indies (UWI) op

Trinidad & Tobago bestaat

er grote onzekerheid over

de duur van de gebeurtenis,

aangezien niet al het

vulkanisch materiaal

verdreven is. Dit kan leiden

tot een aanzienlijke

toename van de

concentraties van gassen en

asdeeltjes in de atmosfeer

van de Atlantische Oceaan. 

Vulkanen kunnen

as, giftige gassen,

modderstromen (lahars),

lavastromen en snel

bewegende stromen

produceren van hete gassen

en puin (pyroklastische

s t r o m e n ) .

V u l k a a n u i t b a r s t i n g e n

kunnen ook de concentratie

gifstoffen in lucht en water

verhogen. As en gassen

uitgestoten door vulkanen

kunnen giftig zijn, oog-,

huid- en keelirritaties en

h a r t a a n d o e n i n g e n

veroorzaken en effect

hebben op de ademhaling

(astma-aanvallen). 

Hier enkele

belangrijke aanbevelingen

om effecten voor de

bevolking te verminderen.

De kwetsbare groepen zijn

zuigelingen, ouderen en

mensen met luchtwege-

naandoeningen, zoals

astma, emfyseem en andere

chronische longziekten.

Kernboodschappen voor

het publiek: minimaliseer

tijd buitenshuis, gebruik

gezichtsmaskers (N95) en

een veiligheidsbril. Als er

geen N95-maskers

beschikbaar zijn, gebruik

dan chirurgische of

stoffenmaskers. Drink water

uit behandelde bronnen

(gebotteld of SWM).

Regenwater kan mogelijk

vervuild zijn. Drinkwater

moet men liever koken en

letten op persoonlijke

hygiëne. "Pijnlijke ogen

moeten gewassen worden -

wrijf er niet over- en drink

voldoende water."

BBvvLL//AALLSS--vvoooorrzziitttteerr::

"Als totale vakbeweging eendrachtig optreedt, dan gaan we
meer kunnen bereiken voor werkende klasse"

P
resident Chan

Santokhi heeft

vrijdag een

onderhoud gehad met de

vakbonden over

verlichtende maatregelen

voor de werkende klasse

(zowel publieke als private

sector). Deze meeting

startte om 14:00 uur en

was 17:00 uur nog niet

afgerond. De BvL/ALS-

voorzitter Reshma Mangre

deelde voorafgaand aan

dat onderhoud mee aan

Dagblad Suriname dat zij

slechts één mindset heeft

bij deze onderhandeling:

lotsverbetering van de

werkende klasse. "Het is

een stap in de goede

richting dat de president

ook de vakbeweging

aanhoort. We weten dat er

verdeeldheid is binnen de

vakbeweging, maar als

vakbeweging hebben we

ook huiswerk om die

eenheid te vormen; als we

eendrachtig gaan

optreden, dan gaan we

meer kunnen bereiken

voor de werkende klasse."

President Santokhi zei

woensdag op een

persconferentie dat er

verschil van inzichten

bestaat bij de vakbewging.

De regering wil

koopkrachtversterkende

maatregelen treffen voor

de werkende klasse, een

deel van de vakbond wil

echter een loonsverhoging

doordrukken. Wie wel of

geen water bij de wijn

doet, moet nog blijken. 

KKSSRR

Veerdienst Suriname-Guyana in
lockdown weekend geannuleerd

GGuuyyaanneessee  vveeeerrbboooott  hheerrvvaatt  ddiieennsstt  oopp  wwooeennssddaagg  2211  aapprriill

D
e door de

r e g e r i n g

Santokhi/Brunsw

ijk aangekondigde

a a n v u l l e n d e

maatregelen voor

personen die in

Suriname arriveren,

zullen gevolgen

hebben voor de

G u y a n a - S u r i n a m e

veerdienst, zo meldden

lokale Guyanese media

op vrijdag 16 april. 

De regering van

Suriname heeft  een

volledige lockdown

ingesteld,  die

vrijdagavond om zes

uur is  ingegaan en

e i n d i g t

maandagochtend om

v ijf  uur.   Als  gevolg

hier van is  de

veerdienst voor het

weekend geannuleerd

en zal  de dienst op

woensdag 21 april

her vat worden.

Wanneer de dienst

wordt her vat,  dienen

alle passagiers een

negatief  cov id-19-

testresultaat te tonen,

genomen binnen 72

uur na hun geplande

vertrektijd naar

Suriname.

B o v e n d i e n

moeten alle personen

die naar Suriname

reizen, na aankomst in

Suriname 7 dagen in

quarantaine worden

geplaatst  in een door

de overheid

goedgekeurd hotel. De

aankomende passagiers

moeten zelf de kosten

van de

h o t e l a c c o m m o d a t i e

betalen.
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Huize Ashiana heeft
nieuwe leiding

M
inister Uraiqit

Ramsaran van

Sociale Zaken en

Volkshuisvesting (Sozavo)

heeft afgelopen maandag

met directeur Melitia

Sentilia van Sociale Zaken,

de nieuwe directrice

Brenda van Daal en het

nieuwe bestuur van de

Stichting Beheer en

E x p l o i t a t i e

Bejaardentehuizen (SBEB)

van Huize Ashiana

geïnstalleerd, zo meldde

het ministerie op

woensdag 14 april. De

bewindsman bedankte de

aftredende interim-

manager Christien

Alspeer, en het aftredend

bestuur voor de geleverde

diensten. Ramsaran en

Sentilia spraken de nieuwe

directrice en het bestuur

moed in om op een

professionele wijze leiding

te geven aan het tehuis.

Huize Ashiana is

niet meer weg te denken

binnen de samenleving,

vanwege het werk dat zij al

meer dan 40 jarenlang

verrichten. Niet alleen in

de vorm van huisvesting,

maar ook de kwalitatieve

verpleging en zorg die

worden aangeboden aan

de senioren burgers.

Minister Ramsaran is de

mening toegedaan dat het

van eminent belang is dat

de senioren burgers hun

oude dag op een goede

wijze doorbrengen,

aangezien zij een

wezenlijke bijdrage

hebben geleverd aan de

opbouw en

ontwikkelingen van het

land. 'Vandaar dat Sozavo

zijn uiterste best doet om

ervoor te zorgen dat de

garanties voor een beter

bestaan worden

voortgezet.' 

De bewindsman

feliciteerde de nieuwe

directrice met de nieuwe

uitdagingen. 'U stapt in de

rijdende trein. Het is geen

makkelijke taak om leiding

te geven aan een verzorg-

ingsinstituut. Het vergt

veel moed, inzet en vooral

in deze tijd heel veel

creativiteit.' Sentilia

merkte op dat er heel veel

uitdagingen zijn. Echter

benadrukte zij dat zij

samen met het bestuur en

het personeel bergen zal

verzetten om huize

Ashiana tot verdere

hoogtes te brengen. 

Het nieuwe

bestuur van de SBEB

bestaat uit voorzitter Erny

Landvelden en de leden

Moejinga Aboikoni-Linga

(Sozavo), Ritesh Dhanpat

( V o l k s g e z o n d h e i d ) ,

Johannes Aviankoi,

(Algemene Bond van

Personeel), Lonita

Djojotaroeno-Berika en

Widiawatie Sitaram.

Mijlpaal voor Major Drilling in
Merianmijn: in 484 dagen geen

enkel incident bij boorteams

H
et internationaal

o p e r e r e n d e

boorbedrijf Major

Drilling viert in

Suriname een

veiligheidsmijlpaal in

de Newmont Merian

goudmijn, zo beweerde

het bedrijf op dinsdag

13 april. Gedurende 484

opeenvolgende dagen,

van 29 oktober 2019 tot

24 februari 2021,

hadden boorteams geen

r e g i s t r e e r b a r e

incidenten, omdat ze

veilig, voornamelijk

kernboringen, in de

mijn voltooiden. In de

Merian goudmijn zijn

de teams van Major

Drilling Suriname trots

om hun lange staat van

dienst op het gebied

van veiligheid te

kunnen vieren. 'Het

team deed het

uitstekend om meer dan

een jaar zonder een

registreerbaar incident

te werken - er was niet

eens een EHBO-

blessure',  zegt Marc

Turcot, general manager

van Major Drilling

Guyana Shield. Turcot

merkt ook op dat sinds

Major Drilling in 2012 in

de Merianmijn begon te

werken, boorteams geen

tijdverlies hebben

geleden. 'Dat is nog een

reden waarom we onze

waardering tonen voor

onze gewaardeerde

klantrelatie. We zijn er

trots op om de

gelegenheid met ons

team te vieren en onze

l a n g d u r i g e

samenwerking met

Newmont te eren.'

Bijkomend werk

in de Merian goudmijn

omvat een kleiner

contingent van het

Major Drilling-team, dat

eind juli 2020 is

begonnen met het

boren van

explosiegaten. Major

Drilling heeft een nieuw

aangeschafte D65-boor

van Zweden naar

Suriname vervoerd,

speciaal om te voorzien

in de boorbehoeften in

de mijn. De D65 is een

belangrijke aanvulling

op de Zuid-Amerikaanse

vloot van Major Drilling

in Suriname, waar Major

Drilling sinds 1995

actief is.

'We beginnen

een vraag te zien naar

g e s p e c i a l i s e e r d e

boordiensten in Zuid-

Amerika en we bereiden

ons voor om aan die

vraag te voldoen', aldus

Ashley Martin, Major

Drilling VP Operations -

Zuid-Amerika, gevestigd

in Hermosillo, Mexico.

In de afgelopen jaren

heeft Newmont

aanzienlijk geïnvesteerd

in de goudmijnac-

tiviteiten aan de

oppervlakte in de

Merian-mijn. Sinds

oktober 2016 is er

commerciële productie

aan de gang.

Voor Newmont

voeren boorteams ook

horizontale boringen,

ontwateringsputten en

diverse kleine

g e o t e c h n i s c h e

programma's uit.  Het

personeel van Major

Drilling, dat ongeveer

70 van het 2.000 man

s t e r k e

personeelsbestand van

de Merianmijn

uitmaakt, doet

v o o r n a m e l i j k

kernboringen. Ze

trainen uitgebreid en

regelmatig in

v e i l i g h e i d s s y s t e m e n ,

zodat ze met

vertrouwen resultaten

kunnen leveren bij het

project.

PPKK

Harde woorden binnen coalitie na
harde uithaal Belfort naar VHP

B
ij de behandeling van

de zogeheten

machtigingswet voor

de oprichting van de

investeringsmaatschappij

Sinfin NV heeft het Abop-

assembleelid Edward

Belfort heel ongebruikelijk

hard uitgehaald naar de

VHP. In een coalitie,

bestaande uit meerdere

partners, vindt hij het niet

kunnen dat slechts VHP-

ministers zijn genoemd in

de conceptstatuten van de

vennootschap en de Abop

en overige partners niet

zichtbaar zijn. Hij dreigde

zelfs niet te zullen stemmen

voor goedkeuring. Hoewel

het te verwachten was dat

het assembleelid kritische

kanttekeningen zou

plaatsen op de

ontwerpstatuten van de

nieuwe investerings-

maatschappij, kon

fractieleider Asiskumar

Gajadien (VHP) en

Mahinder Jogi (VHP) niet

bevroeden dat

coalitiegenoot Belfort

publiekelijk zo hard zou

uithalen naar de VHP toe.

Gajadien en Jogi dienden

Belfort van repliek.

A s s e m b l e e v o o r z i t t e r

Marinus Bee (Abop) zag de

politieke bui hangen en

besloot abrupt de

vergadering te schorsen. Er

werd in de fractiekamer

spoedoverleg gevoerd over

het optreden van Belfort.

President Santokhi en

vicepresident Brunswijk

waren daarbij ook aanwezig.

Naar verluidt zijn daarbij

harde woorden gevallen,

met name van de zijde van

de VHP-fractieleiding. Het

optreden van Belfort vindt

de VHP onacceptabel. Van

de Abop-leiding werd

corrigerend optreden geëist.

Na de schorsing

nam vp Brunswijk namens

de regering het woord en

benadrukte dat het

absoluut niet zo is dat bij de

oprichting van de nieuwe

investeringsmaatschappij

alleen de VHP er profijt van

gaat hebben.  "De nv is voor

de totale samenleving en is

bedoeld om fresh capital

aan te trekken voor

investeringen in het land",

zei hij. De vp riep eenieder

op om mee te werken aan

de totstandkoming van de

investeringsmaatschappij.

Als leider van de Abop

verzekerde hij de steun van

Abop in het parlement. Hij

riep de bevolking op

vertrouwen te hebben in de

r e g e r i n g

S a n t o k h i / B r u n s w i j k .

Edward Belfort zei bij de

afronding van zijn

spreekbeurt veel betekend

dat hij de "fase van elke

vorm vrees en angst" al lang

voorbij is. Bij de stemming

later op de avond was

Belfort afwezig.

SSSS      
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DDDD aaaa vvvv eeee     vvvv aaaa nnnn     AAAA eeee rrrr dddd eeee     oooo vvvv eeee rrrr
hhhh eeee nnnn nnnn eeee pppp tttt eeee eeee llll tttt ::::

'''' NNNN iiii eeee mmmm aaaa nnnn dddd     wwww eeee eeee tttt     wwww aaaa tttt
dddd eeee     rrrr eeee gggg eeee rrrr iiii nnnn gggg     wwww iiii llll ''''

''HHiieerrmmeeee  kkuunnnneenn  wwee  hheett  llaanndd  oopp  ddee  wweerreellddkkaaaarrtt

zzeetttteenn,,  mmaaaarr  ddee  rreeggeerriinngg  nneeggeeeerrtt  oonnss''

'Ik ben vier jaar geleden

enthousiast gestart met mijn

bedrijf Intelligent Farming,

met de teelt van hennep. Er

zou een Wet Industriële

Hennepteelt komen, kortom

hennepteelt stond op de

agenda. Maar helaas, de

praktijk blijkt anders.

Ondertussen ben ik gestopt

met het bedrijf. Ik kan niet

eens een bankrekening

openen, omdat hennepteelt

meteen wordt geassocieerd

met drugs. Daarenboven

reageert de huidige regering

nergens op. Ik vind geen

gehoor. Ze weten wat ik doe,

ben gewoon een oprechte en

serieuze ondernemer die wil

produceren, werd dus

gesteund door vorige

regering, maar nu…. niemand

geeft thuis. Ik ben dus ook

maar gestopt met het bedrijf.'

Woorden van een boze en

zwaar teleurgestelde

ondernemer, Dave van Aerde,

in gesprek met de redactie

van Dagblad Suriname.

''MMeett  ddee  tteeeelltt  vvaann  hheennnneepp

kkuunnnneenn  wwee  SSuurriinnaammee  oopp  ddee

wweerreellddkkaaaarrtt  zzeetttteenn''

'Ik kom uit de vuilophaal, was

een van eersten die begon

met recycling. Maar ik ben

altijd in contact geweest met

hennepplanters in Nederland.

Ik gebruikte en gebruik

hennep tegen migraine, het

helpt. Van hennep kunnen

trouwens ook zo'n 40.000

producten worden

vervaardigd. Het groeit

gewoon uit de bodem, is een

perfecte stikstofverwijderaar,

maakt de bodem schoon. Het

was en is mijn missie om te

wijzen op de vele voordelen

van hennep. Meer dan zeker

80 procent van de bevolking

is bekend met cannabis. Maar,

we moeten leren verder te

kijken dan onze neus lang is.

Met de teelt van hennep

kunnen we Suriname op de

wereldkaart zetten. Al vind je

een berg met goud, het is de

buitenlander die de prijs

bepaalt. Maar, met

hennepteelt bepalen wij de

prijs, het is appeltje eitje.'

Van Aerde is niet te

spreken over het feit dat hij en

zijn bedrijf worden genegeerd

door de regering. 'We hebben

zelfs presentaties gegeven aan

onder andere

Chandrikapersad Santokhi

toen hij nog niet de president

van het land was, maar

vandaag de dag hoor ik niets

meer. Ik word trouwens

gebruikt als referentie in het

buitenland vanwege mijn

kennis over hennep en de

teelt ervan. Daar wordt wel

interesse getoond. De regering

stelt dat er een conflict of

interest is. Terwijl eerst werd

gezegd, ga produceren. Maar

ik kan niet eens een

b a n k r e k e n i n g n u m m e r

krijgen, wordt behandeld als

een crimineel en dat alles

terwijl ik een vergunning heb.'

Van Aerde

benadrukt dat zijn bedrijf zelf

zorgt voor de zaden en

medicijnen vervaardigt. 'We

kunnen goedkoop

produceren op een

oppervlakte van 1.000 m2

met zo'n 500 lampen boven

de duizenden

hennepplantjes. Alles haal ik

uit ons bos, ook de mest. Ik

heb nog nooit iemand van de

regering gezien. Ik heb het nu

een beetje gehad met de

regering. Heb wel

aanbiedingen hoor, er is een

markt. Zoals ik eerder zei, ben

ik inmiddels gestopt met

produceren, maar heb genoeg

voorraad om medicijnen te

produceren, ook tegen covid-

19. We houden onze planten

in leven, het bedrijf is

eigenlijk in een comateuze

toestand.'

'Er liggen

gigantische mogelijkheden

voor het land'

Volgens Van Aerde zijn er veel

bedrijven die hennep telen,

'maar, niemand weet wat de

regering wil'. 'Ik heb het

gevoel dat men meer voor

eigen successen gaat dan voor

het land. Campagne heb ik

gevoerd voor de productie

van teelt, heb vier jaar

onderzoek gedaan. De

hennepteelt zit in mijn

vingers. De regering wil dat

het land produceert, maar hoe

ga je mensen stimuleren om

te produceren, terwijl je nog

nooit in de productie bent

geweest. Ik doe dat, ik

produceer voor een grote

markt. Je kunt me niet blijven

negeren, ik begrijp het niet. Er

liggen gigantische

mogelijkheden voor het land

als het gaat om de teelt en

export van hennep. Maar men

negeert ons. De potentie is er,

bijna de hele wereld zou ons

willen gaan tegenwerken,

immers, cannabis is een

antivirale stof.'

''MMooggeelliijjkk  bbiinnnneennkkoorrtt

bbeehhaannddeelliinngg  oonnttwweerrppwweett

IInndduussttrriiëëllee  HHeennnneepptteeeelltt  iinn

aasssseemmbblleeee''

De ontwerpwet Industriële

Hennepteelt wordt mogelijk

binnenkort behandeld in De

Nationale Assemblee. Dat laat

de vicevoorzitter van de

assemblee en VHP-

assembleelid Dew Sharman

de redactie van Dagblad

Suriname weten. De

commissie van rapporteurs

had woensdag 23 januari 2019

haar eerste commissiever-

gadering, waarin zij de

werkwijze en het te volgen

traject van haar onderzoek

inzake het wetsontwerp heeft

besproken en vastgesteld. De

commissie kon zich in

meerderheid vinden in het

doel van het wetsontwerp,

namelijk het vaststellen van

regels betreffende de teelt van

hennep ten behoeve van

industriële doeleinden, alsook

het wijzigen van de Wet

Verdovende Middelen. 

Sharman: 'De

ontwerpwet werd al op 16

oktober 2019 in een openbare

c o m m i s s i e v e r g a d e r i n g

behandeld. Tijdens die

vergadering werden diverse

wijzigingsvoorstellen gedaan

door de leden van de

commissie en die werden

meegenomen door de

minister van Landbouw,

Veeteelt en Visserij (LVV) ter

bestudering. De commissie

van rapporteurs heeft op 19

december 2019 eindverslag

uitgebracht, waarin zij schreef

gereed te zijn voor

behandeling van de

ontwerpwet in een openbare

vergadering. Maar, vooralsnog

is het niet tot die behandeling

gekomen.' 

Aan de basis van de

invoering van hennepteelt in

Suriname stond in 2016

feitelijk de econoom Winston

Wirth, voorzitter van de Green

Hearts Foundation. Hij zou

beginnen met een driejarig

hennepexperiment. Naast zijn

stichting mocht ook het

bedrijf 'In de Kiem'

deelnemen aan het project.

'Na jaren lobbywerk, waarbij

ik zelfs tot persona non grata

was verklaard, lijkt Suriname

opeens wakker te worden', zei

hij destijds. Hennep is een

duurzame grondstof met

talloze toepassingsmo-

gelijkheden, onder andere in

de bouw, auto- en

voedselindustrie en

dierenverzorging. En met het

subtropische klimaat wil het

goed groeien. 

Met het

ondertekenen door de

toenmalige ministers van

Natuurlijke Hulpbronnen,

Sergio Akiemboto, en van

Volksgezondheid, Antoine

Elias, van een Memorandum

of Understanding (MoU) was

de hennepteelt in Suriname

eind augustus 2019 een feit

geworden. Het doel was om

een samenwerking te

bewerkstelligen tussen het

bedrijf InVitroPlants, van

Grassalco NV, voor het

produceren van

cannabisplantjes en -zaden,

die bestemd zullen zijn voor

kleine- en middelgrote telers

in Suriname. Hennepteelt, die

onder andere ingezet wordt

voor de productie van vezel,

medicijnen en kleding, is

naast goud aan het uitgroeien. 

ZZoo''nn  3300  bbeeddrriijjvveenn  kkrreeggeenn

vveerrgguunnnniinngg

Sinds 2017 hebben ruim 30

bedrijven een vergunning

gekregen voor het telen van

hennep. Dagblad Suriname

heeft inzage verkregen in de

complete lijst. Maar

onduidelijk is vandaag de dag

hoeveel van die bedrijven nog

actief zijn. Rond de

hennepteelt is het stil. Het

heeft er alle schijn van dat

industriële hennepteelt, op

een enkele uitzondering na,

nog niet goed van de grond is

gekomen in het land en dat de

regering er geen oog en oor

voor heeft.

PPKK  

Workshops voor nieuw ontwerp historische Waterkant
H

et contract voor het

ontwerpen van een

nieuw en modern

gezicht van de historische

Waterkant is in februari dit

jaar getekend en de

publieke consultaties

zullen vanaf midden april

van start gaan. Er zijn reeds

gesprekken gevoerd met

verschillende ministeries

en overheidsinstanties.

Voor de uitvoering van dit

contract is het consortium

Ilaco/Royal Haskoning

DHV (RHDHV)/IBT

Engineering Consultants

aangetrokken. 

Dit initiatief is

onderdeel van een IDB-

lening en valt onder de

Paramaribo Urban

Rehabilitation Program

(Purp). De Waterkant is een

van de belangrijkste

publieke plaatsen in het

historisch centrum

Paramaribo, dat ook door

de Unesco gerekend wordt

tot het werelderfgoed. Het

is dus belangrijk om dit

deel van onze stad te

onderhouden. Het nieuw

ontwerp omvat de

herinrichting en

verfraaiing van de

Waterkant om zo een

bijdrage te leveren aan de

aantrekkelijkheid, de

bevordering van toerisme,

alsook verbeterde

mobiliteit binnen het

projectgebied. Het gebied

omvat het gedeelte tussen

het Fort Zeelandia en het

Waaggebouw met

daarbinnen geselecteerde

wegen en openbare

ruimten. Om te komen tot

een definitief ontwerp van

de Waterkant is breed

maatschappelijk draagvlak

gewenst. Daarom zal in de

periode april - mei 2021

een eerste overlegronde

met belanghebbenden en

geïnteresseerde partijen

plaatsvinden, middels

stakeholdersworkshops

(met inachtneming van de

covis-19 maatregelen). 

De workshops zijn

bedoeld om het publiek

nader te informeren over

bestaande voorstellen en

de voorstellen te valideren

op basis van de huidige

omstandigheden. 

Additioneel wil

men bijdragen inwinnen

om te komen tot het

definitief ontwerp.

Tijdens de

workshops zal het overleg

zich concentreren op

mobiliteit/verkeerscirculati

e, stads- en landschapsar-

chitectuur (inclusief

inrichting Waterkant ter

bevordering van

levendigheid in het

gebied) en

toegankelijkheid en relatie

Waterkant met de

omgeving (verbinding met

de rivier en met de

historische binnenstad).

De verwachting is dat er

een eerste voorbeeld

ontwerp gepresenteerd

wordt in september, na

goedkeuring van Unesco

en de overheid, en een

finaal ontwerp in

november 2021.
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