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D
e veelzijdige Soeradj

Mangre heeft op

verzoek van docent

Mw. S. Loetai een

m o t i v a t i e b o o d s c h a p

ingesproken ten behoeve

van VOJ leerlingen.

Mangre Soeradj vertelt aan

Dagblad Suriname dat hij

een verplegende is op RGD

Poli te Johanna

Margaretha.  Hij is actief

binnen toneelgroep

Mastana Khelarie. Deze

toneelgroep is naast

acteren ook sociaal actief

is. Verder is Soeradj ook

cultureel en spiritueel

gebied actief.  Hij doet aan

de culturele dans "londwa

ke naach", zingt

traditionele en culturele

liederen en bespeelt de

v o l g e n d e

m u z i e k i n s t r u m e n t e n ,

Dholak, Dhantaal en

Tambourijn. Hij is ook

voorzitter van de Shri

Ganga Narmada Dewi

Mandir op Johanna

Margaretha.

Om het bovenstaande

goed te kunnen

combineren heeft hij een

stappenplan uitgezet:

1. Hoe en wat moet ik als

student doen;

2. Wat zijn de plichten,

rechten en verwachtingen

van een student;

3. Wat zijn de normen en

de waarden van een

student;

Naar aanleiding van het

stappenplan heeft hij een

rooster gemaakt van zijn

dagelijkse activiteiten.

"Ik ben altijd mezelf

geweest, altijd gedaan wat

ik leuk vond. Nooit gaan

zitten denken wat fout zal

gaan, omdat ik wist dat ik

positief bezig ben. Ik keek

nooit naar de negatieve

handelingen om mij heen.

Soms moet je je aanpassen

in de omgeving om jezelf

te kunnen zijn. Natuurlijk

heb ik ook een aantal

fouten gemaakt. Maar na

elke fout, zag ik dat ik nog

een kans kreeg om te

leren. Als ik tijdens mijn

studie gedemotiveerd

raakte, deed ik alles op

alles om mijn studie weer

op te pakken. Hierbij kreeg

ik altijd steun van mijn

naasten, vrienden en

familie. Het leven is vallen

en opstaan. Door te vallen,

leer je ook op te staan en

verder te gaan. En

zodoende blijf je je best

doen.  Het is altijd beter

om een kaars aan te steken

dan duisternis te

vervloeken.  Je kan

duizenden ideeën hebben,

maar zonder de ideeën uit

te uitvoeren, zullen ze

ideeën blijven. Als ik moe

werd, nam ik een

tussenpauze, maar stopte

niet. Door te klagen bereik

je niet veel. Men moet

leren om te handelen in

plaats van te klagen.

Twijfelen mag, maar geef

de moed nooit op. Blijf

doorzetten totdat het je

lukt. Kies altijd de juiste

weg, al gaat dat langzaam.

Liever laat dan nooit.

Vergelijk jou leven niet

met een ander. Met andere

woorden: wees tevreden

met wat jij hebt. Toon

begrip voor een ieder. Om

iets te bereiken in het

leven, moet je soms offers

brengen. Zo moest ik ook

ver van me ouders wonen

en studeren om mijn

doelen te bereiken. Zelfs

op straat in de auto de hele

week slapen. En vandaag

de dag kan ik met trots

zeggen dat ik een

zelfstandig persoon ben

geworden. Covid-19 is een

grote uitdaging in het

onderwijsproces.  Er zijn

mogelijkheden om te

studeren ondanks dit

virus. Maken jullie goed

gebruik van deze studie.

Heb vertrouwen in jezelf,

stel je doelen vast en geef

de moed nooit op.

Motiveer jezelf door het

positieve uit het leven te

halen" aldus Soeradj in zijn

motivatietoespraak naar

de leerlingen toe.
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Album Kabi Alvida na Kehna
alsnog uitgebracht

E
en album van de

Baithak Gana

zanger wijlen

Kishen Bholasing is post

mortem uitgebracht.

Weduwe Niermala

Boedjarath vertelde

Dagblad Suriname dat

"de nieuwste cd van

Kishen Bholasing  3,5 jaar

geleden is opgenomen.

De cd release is voor mij

om onbekende redenen

on hold gezet. Kishen

had de intentie om deze

cd vorig jaar uit te

brengen. Alleen is dat

hem helaas niet meer

gelukt, vandaar dat ik, na

samen met de jongens

van de band gesproken te

hebben, heb besloten om

de cd uit te brengen als

tribute aan Kishen. Er

staan 13 nummers op en

het varieert van echte

chutney tot

luistermuziek. Er staan

ook vier nummers op van

mijn schoonvader wijlen

Angad Bholasing. En de

bonustrack is 'Kabi

Alvida na kehna', dit

nummer zong Kishen ter

afsluiting van elk

optreden. Deze album is

in mei in Suriname te

verwachten en zal

kosteloos te verkrijgen

zijn bij de broer van

Kishen" aldus Niermala

Boedjarath

Kishen Bholasing was

afkomstig uit een

muzikale familie. Hij

begon zijn carrière met

Shri Vishnu Sangeet,

deze bestond uit de oom

en tantes en broer van

Kishen. Het ging dus om

een familie muziekgroep.

Hij is de oprichter

geweest van de

N e d e r l a n d s e

muziekgroep Kishen &

Friends. 

KKhhooeessiiaaaall  PP..  

WeDemBossMusic
introduceert Rashieda Amara  

ZZee  mmaaaakktt  hhaaaarr  ddeebbuuuutt  mmeett  BBaaddddeerrmmaann  LLoovvee  MMaasshh--uupp

D
e zangeres

Rashieda Amara

heeft haar debuut

gemaakt in de

muziekscene. De

artiesten naam Rashieda

Amara kreeg ze van The

Gboss. Amara betekent

liefde, eeuwig en genade.

Naast haar

muziekcarrière is ze ook

klein ondernemer.

Sweetclassiness models,

Beauty salon en

sweetskitchen zijn haar

activiteiten. Ze studeert

Journalistiek op het

AHKCO. (HBO). Haar

hobby's zijn modeleren,

dansen, zingen, koken en

bakken. Ze is ook een

model en is daarmee al

langer dan 10 jaar bezig.

"Badderman Love Mash-

up is altijd mijn favoriete

artiest geweest. 31

december was ik altijd in

de stad op een meter

voor het podium waar

Badder zijn optreden

gaf. Die vibe die hij

geeft aan het publiek

is puur. De inhoud

van zijn liedjes, de

tekst is kwaliteit,

echt een lust is het

om naar hem te

luisteren. De teksten

zijn waar gebeurde

verhalen. Met liefde kan

je spelen en alle

richtingen opgaan. Ik ben

nog van plan muziek te

maken met

WeDemBossMusic en wil

graag mijn eigen songs

componeren" aldus de

zangeres in een gesprek.

In gesprek met Dagblad

Suriname zegt The Gboss

het volgende. "Ik

ontmoete haar op de set

(clip shoot van pshyco)

"Hosselaar Baby",

een productie

dat ik in

2 0 1 9

uitbracht en ze was als

model aanwezig op de

set. Onze vriendschap

werd hechter, ik mocht

haar ook begeleiden

tijdens miss Tropical

Beauty's. Ik hielp haar

met het opnemen van

een song in de studio. Ze

bleef geloof in me

hebben en 2020 begon

onze muziek journey in

de studio van Trackdrip.

Ik herken talent en ik

ga altijd het

uiterste uit je

halen".
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Bizar: Echtscheiding
omdat hij niet 
terug sms'te

V
anwege de

recente lockdown

hadden de cine-

organen, waaronder

FWICE en IMPPA, een

brief geschreven aan de

CM van Maharashtra,

Uddhav Thackeray. In

de brief hadden de

vakbonden vermeld

h o e

v a c c i n at i e c a m p a g n e s

konden worden

opgezet voor de

dagloners en ook

toestemming gevraagd

om hen toe te staan het

werk op de sets voort te

zetten met een kleiner

publiek. De vaccinatie

kost Rs. 250 per

persoon en nu heeft

Aditya Chopra besloten

om de kosten van de

v a c c i n a t i e c a m p a g n e

voor de dagloners te

dragen.

Volgens een

handelsbron heeft

Aditya Chopra vorig jaar

een bedrag van Rs. 1,5

crores bijgedragen om

de arbeiders van

Bollywood te helpen.

Toen hij hoorde over de

brief en de

i n e n t i n g s c a m p a g n e ,

verzekerde hij dat hij de

kosten van de inenting

voor iedere dagloner in

de industrie op zich zal

nemen. Het idee is om

een massale

vaccinatiecampagne te

houden binnen het

bedrijf, omdat het

onmogelijk is voor een

arbeider om de

vaccinatie te krijgen na

12-uurs diensten te

hebben gedraaid.

Aditya Chopra zal de

kosten van de

vaccinatie van alle

15.000 werknemers van

Bollywood voor zijn

rekening nemen.

E
en zere knie bij

traplopen komt

helaas vaak voor.

Maar is traplopen nog wel

goed voor u als het zo

pijnlijk is? Traplopen is

gezond en goed voor

knieën. Traplopen zorgt

namelijk voor

spieropbouw, verbetert de

conditie en traint de

knieën. Volgens

onderzoek, is traplopen

echt een topsport; u

gebruikt 50% van de

kracht uit uw knieën en

zelfs 85% van de kracht uit

uw enkels.

Als u last heeft van

aandoeningen zoals

artrose, reumatoïde artritis

of jicht kan traplopen juist

slecht zijn voor uw knieën.

U vraagt dan te veel van

uw aangetaste gewrichten.

Uw gezondheid en de

oorzaak van de pijn in uw

knie, bepalen of traplopen

wel of niet goed voor u is.

Bij een lichte vorm van

artrose kan traplopen

bijvoorbeeld helpen de

spieren sterk en soepel te

houden. Terwijl bij een

zware vorm van een

g e w r i c h t s a a n d o e n i n g

traplopen het probleem

erger kan maken.

Er bestaan verschillende

oorzaken voor een zere

knie bij traplopen. U kunt

bijvoorbeeld lijden aan

artrose, reumatoïde

artritis, jicht of andere

gewrichtsaandoeningen.

Ook kan uw knie versleten

zijn. Omdat de

symptomen op elkaar

kunnen lijken, is het

verstandig om uw

klachten met een arts te

bespreken.

Pijn kan in de gehele knie

voorkomen. In veel

gevallen komt de pijn

duidelijk van één plek.

Pijn achter de knie(schijf)

of aan de binnenkant van

de knie kunnen tekenen

zijn van overbelasting. Het

komt ook voor dat de knie

pijnlijk, dik, stijf of

ontstoken is. Bij deze

symptomen is het lastig

om te benoemen waar de

pijn in de knie precies

vandaan komt. Er zijn een

aantal manieren om pijn in

de knie bij traplopen,

fietsen of hurken te

verminderen of te

voorkomen. Deze 2 tips

helpen u de pijn te

verlagen. Houden de

klachten aan, raadpleeg

dan een arts of een

fysiotherapeut.

TTiipp  11::  aannddeerrss  ttrraappllooppeenn

U kunt pijn aan uw knie bij

het traplopen

verminderen door op een

andere manier te lopen. U

kunt de fysiotherapeut om

advies vragen of zelf een

eerste stap zetten. Een

verantwoorde manier van

traplopen is door elke keer

de tweede voet aan te

sluiten bij de eerste.

Wanneer u de trap

oploopt, zet u eerst het

niet pijnlijke been op de

trede. Zet daarna het

andere been op dezelfde

trede. Als u naar beneden

loopt, doet u dit

andersom: eerst het

pijnlijke been en dan het

niet pijnlijke been

. 

TTiipp  22::  hhoouudd  uuww  ssppiieerreenn

sstteerrkk  

Wandelen is goed om uw

spieren op een

verantwoorde manier

sterk te houden. Sterke

spieren houden een

gewricht gezond. Daarbij is

het wel belangrijk om deze

niet over te belasten. Een

korte wandeling in de

buurt of naar de

supermarkt is bijvoorbeeld

al genoeg. Let op uw

beweging, doe dit zo

normaal mogelijk. Uw

pijnlijke knie sparen door

meer op het andere been

te leunen, kan het

probleem alleen maar

verplaatsen. U overbelast

dan namelijk het niet

pijnlijke been.

Zonder pijn in de knie de

trap op lopen is voor veel

mensen niet zo

vanzelfsprekend als dat

zou moeten zijn. Artrose,

jicht, slijtage van de knie

en reumatoïde artritis

kunnen lang aanhouden

en erg vervelend zijn. U

kunt zelf de pijn

verminderen: loop op een

andere manier de trap op

en houd door oefeningen

en wandelen uw spieren

sterk. Merkt u dat

traplopen echt lastig

wordt, laat u dan

behandelen door de

fysiotherapeut.
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Is traplopen slecht voor
knieën?

Aditya Chopra draagt
kosten vaccinatie Film

City werkers

H
et huwelijk is in het

leven van de mens

een belangrijke

stap. Hierbij besluit een

koppel officieel om samen

met elkaar door het leven

te gaan. Maar als het leven

niet goed gaat kan het

koppel ook gaan scheiden.

Een ware bizarre aanvraag

voor echtscheiding is het

volgende geweest. Een

vrouw bleef haar man

sms'en en ontving geen

reacties. Ze stuurde hem

zelfs een sms om hem te

laten weten dat ze in het

ziekenhuis lag - nog steeds

niets. Daarom werd hij

officieel geblokkeerd en

zij echtscheiding

aangevraagd. Ze

probeerde haar man te

bellen, appen maar kreeg

geen reactie. Vervolgens

stuurde ze hem een sms.

Dit  om hem te laten

weten dat ze in het

ziekenhuis wordt

opgenomen. Ze heeft haar

verhaal later met de

buitenlandse media

mogen delen. Middels dit

verhaal tracht Dagblad

Suriname ook zulke

bizarre gebeurtenissen

aan te kaarten.

KKhhooeessiiaaaall  PP..
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'Minister Amoksi muilkorft kritische agenten
onder mom van discipline'

PPoolliittiieebboonndd  ccoonnssttaatteeeerrtt  oonnvvrreeddee  oonnddeerr  aaggeenntteenn  oovveerr  ddiivveerrssee  iissssuueess

D
e voorzitter van de

S u r i n a a m s e

Politiebond, Raoul

Hellings, haalt in gesprek

met de redactie van

Dagblad Suriname stevig

uit naar minister Kenneth

Amoksi van Justitie en

Politie. 'Amoksi muilkorft

kritische agenten onder

het mom van discipline.

Hij heeft onlangs gezegd,

dat uitspraken van

bestuursleden van de bond

verfoeilijk zijn en niet

stroken met de discipline.

Volgens de minister is het

gedrag dat hij niet

verwacht van agenten.'

Op de vraag op

welke verfoeilijke

uitspraken Amoksi doelt,

zegt Hellings: 'Ik heb onder

andere op mijn Facebook-

pagina op komische toon

aangegeven, dat iedereen

tijdens twee

a c h t e r e e n v o l g e n d e

weekenden in total

lockdown moet gaan, maar

drie ministers gaan wel

naar de VS. Wat is er mis

met mijn tekst? Ik mag me

uiten toch, dat is

democratie. En, let wel, het

gaat niet om een politie-

issue dat ik naar buiten heb

gebracht. Amoksi heeft mij

trouwens niet hierover zelf

aangesproken'.

''WWiijj  ddeeiinnzzeenn  nniieett  tteerruugg

vvoooorr  uuiittsspprraakkeenn  AAmmookkssii''

Hellings laat weten, dat hij

president Chandrikapersad

Santokhi wel hierover gaat

aanschrijven en dat in de

brief gesteld zal worden,

dat de uitspraken van

minister Amoksi

verwerpelijk zijn. 'Wij

deinzen niet terug voor de

woorden van Amoksi',

aldus de bondsvoorzitter.

'Onze relatie met Amoksi is

altijd zakelijk, naarmate hij

zich meer minister ging

voelen, werd het contact

ook steeds formeler.'

''11..550000  ppeerrssoonneeeellss--

lleeddeenntteekkoorrtt''

Hellings geeft ook aan, dat

het Korps Politie Suriname

1.500 man/vrouw aan

personeel tekort komt. 'Er

zijn nu zo'n 2.000-2.100

personeelsleden in dienst,

waaronder zeker 300 voor

de beveiliging van

h o o g w a a rd i g h e i d s b e k -

leders. Maar, we hebben

zeker 3.500 mensen nodig.

Het tekort aan mankracht

heeft onder andere tot

gevolg, dat de gemiddelde

politieambtenaar zo tussen

de 12 tot 18 uren dagelijks

draait. Natuurlijk worden

agenten op den duur

hartstikke ziek.'

''DDee  mmaaaatt  iiss  vvooll,,  wwee  hheebbbbeenn

rreecchhtt  oopp  ggrraattiiss

ggeenneeeesskkuunnddiiggee

bbeehhaannddeelliinngg''

Een ander zorgpunt onder

het politiepersoneel is de

zorgverzekering van de

agenten. 'Iedereen is SZF-

verzekerd. Maar, om de

een of andere reden krijgen

ze geen medicijnen en

zorg. Kosten daarvoor

moeten door de agenten

worden voorgeschoten. Bij

het declareren wordt maar

60 procent uitbetaald. Dit

is een hot issue en de

minister is op de hoogte

ervan. De maat is vol, we

hebben recht op gratis

g e n e e s k u n d i g e

behandeling.'

''BBeevveeiilliiggeerrss  pprreessiiddeenntt

SSaannttookkhhii  oopp  oonnjjuuiissttee  wwiijjzzee

bbeevvoorrddeerrdd''

In een reeks van

zorgpunten noemt

Hellings ook, dat twee

beveiligers van president

Santokhi zijn bevorderd en

dat dit niet conform wet-

en regelgeving zou zijn

gebeurd. 'Een

onderinspecteur werd

bevorderd tot inspecteur

derde klasse en binnen zes

maanden tot inspecteur

tweede klasse. Maar, je

moet zeker drie jaren

hebben gefunctioneerd in

de functie van inspecteur

derde klasse, alvorens

iemand bevorderd kan

worden tot inspecteur

tweede klasse. Mogelijk

wordt die ook hulpofficier

van justitie, terwijl hij geen

opleiding daarvoor heeft

gehad.'

'Een ander wordt

bevorderd van brigadier tot

onderinspecteur, terwijl

die persoon niet eens de

brigadiersopleiding heeft

afgerond.' Daarnaast, zo

benadrukt Hellings,

worden de stukken inzake

b e v o r d e r i n g e n

tegenwoordig in orde

gemaakt op het ministerie

en niet meer bij de politie.

'Velen wachten trouwens

nog op hun bevordering.'

Alle hot issues en

zorgpunten worden op een

eerstvolgende algemene

ledenvergadering van de

politiebond besproken. 

PPKK

Vliegende Brigade onderschept op Nieuwe Haven
100 containers met illegaal hout

S
amen met de

Stichting voor

B osbeheer en

B ostoezicht (SBB)

stuitte de vorige maand

door president

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

S antokhi ingestelde

Vliegende Brigade

recent op een partij van

100 containers op de

Nieuwe Haven.  D eze

waren reeds verzegeld

voor uitvoer. In 40 tot

nu toe geopende

containers werd hout

aangetroffen en

hiermee is mogelijk een

grootschalige i l legale

export voorkomen, zo

berichtte de

Communicatie Dienst

S u r i n a m e

vrijdagmiddag 23 april.

Het Openbaar

Ministerie (OM) heeft

intussen de opdracht

gegeven tot een

m u l t i d i s c i p l i n a i r

onderzoek. 

Het OM krijgt

alle ruimte haar werk te

doen en de regering zal

zich van haar kant

blijven inzetten om

elke vorm van corruptie

de kop in te drukken.

Na de installatie door

president S antokhi

kondigde de Vliegende

Brigade al  aan dat de

smokkel en i l legale

door voerhandel een

halt  zal  worden

toegeroepen. Instituten

en organen, die hierop

moeten toezien, zullen

in stell ing worden

gebracht om scherper

op te treden.

Waarnemend hoofd BID-team overleden
I

nspecteur van politie

Orlando Echteld, die

sedert het midden van

vorig jaar, leidinggaf aan

het Bestrijding

Internationale Drugsteam

(BID)-team op de Johan

Adolf Pengel luchthaven is

vrijdagmiddag komen te

overlijden. Echteld moest

die ochtend op

korpsrapport verschijnen,

maar voelde zich niet goed

en werd naar het

ziekenhuis gebracht.

Vermoedelijk is Echteld

aan een beroerte

overleden.

De inspecteur

werd op 21 december 2020

aangehouden op het

vermoeden dat hij hand-

en spandiensten zou

hebben verleend aan een

passagier, die geld wilde

smokkelen. Echteld heeft

steeds aangegeven deze

passagier niet te kennen en

ook geen tas met geld voor

hem te hebben

gesmokkeld. Overigens is

die tas nimmer gevonden

in het onderzoek, net als

de betrokken passagiers.

De advocaten van

Echteld, Robby Echteld en

Chandra Algoe, hebben

steeds bij de rechter-

commissaris en het Hof

van Justitie aangevoerd dat

Echteld uitsluitend op

basis van een aantal

hypothesen is

aangehouden. Ten eerste

werd ervan uitgegaan dat

hij geld heeft gebracht voor

een passagier in een

rugtas, terwijl niemand die

rugtas noch de

overhandiging van het geld

heeft gezien. Ten tweede

werd aangenomen dat hij

giften en beloften zou

hebben aangenomen voor

dit handelen,  terwijl

nimmer uit het onderzoek

is gebleken dat Echteld en

de passagier elkaar kenden

of dat er ooit betalingen

hebben plaatsgevonden.

De advocaten hebben ook

steeds gewezen op de

fragiele medische toestand

van Echteld, waarbij hij

minstens 8 tabletten per

dag moest innemen en

eerder ook een beroerte

had gehad. Bij elk verzoek

bij de rechter-commissaris

en het Hof van Justitie

bleef het Openbaar

Ministerie volhouden dat

er belang van het

onderzoek aanwezig was

en dat de passagier

aangehouden zou worden,

hetgeen nimmer is

gebeurd.

Bij de laatste

behandeling van de zaak

op 20 april werden er 4

getuigen gehoord, onder

wie de secretaris van de

Deviezencommissie, en

bleek uit haar verklaring

dat er geen vergunning

vereist is voor het

uitvoeren van geld boven

de US$ 10.000. De

uitvoerder moet dit slechts

aangeven op een H-

formulier. Dit H-formulier

had de betrokken passagier

bij zich en was er dus geen

sprake van een strafbaar

feit. Hiermede bleek ook

duidelijk dat Echteld al die

tijd onschuldig was

aangehouden. De rechter

stelde de verdere

behandeling uit naar 5 mei

en weigerde de

invrijheidstelling van

Echteld.

A Krant Layout 24 april.qxd  4/23/2021  9:30 PM  Page 2



Amitabh Bachchan vol lof over
debuut zoon Irrfan Khan

Sonu Sood positief
getest op Covid-19

Patricia Paay: 
'Ik heb geen

fillers nodig'
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P
atricia Paay doet met

haar 72 jaar niet

onder voor haar 30-

jarige dochter Christina. In

de nieuwste editie van het

tijdschrift 'LINDA.' doet de

zangeres nu al haar

schoonheidsgeheimen uit

de doeken.

Patricia vertelt in het blad

dat ze zich tijdens haar

jeugd (en nu nog steeds)

nooit heeft uitgehongerd,

en altijd al slank van

zichzelf was. "Ik snoepte

nooit en voedsel was van

betere kwaliteit. Je kon

ook nog niet op elke

straathoek smikkelen

zoals nu", vertelt de 72-

jarige. Dat betekent niet

dat ze het niet belangrijk

vindt om haar figuur een

bepaalde richting op te

sturen. Daarom begint de

televisiediva elke ochtend

met rek- en

strekoefeningen op haar

gymmatje. "Blijven

bewegen vind ik

belangrijk", aldus Patries.

Je kan nog zoveel rekken

en strekken, op een

gegeven moment wordt

de tijd toch zichtbaar in je

gezicht. Geen enkel

probleem voor de

zangeres. Patricia wil haar

gezicht absoluut niet

veranderen, hoogstens

een paar jaar terugdraaien.

"Gelukkig heb ik

de Griekse genen

en ronde

P a ay w a nge t j e s

van mijn

moeder. Die

h e b b e n

geen fillers

nodig."

H a a r

dochter liet

wel al een

beetje botox

zetten 'om het

verouderings-

proces te

vertragen', biecht

ze op in het

tijdschrift van Linda

de Mol. "Vet dat het

kan", aldus de 30-

jarige. Christina

vertelt in het

interview ook

over de band met

haar vader, Adam Curry.

Vanwege alle

coronamaatregelen ziet ze

hem momenteel niet veel.

"Dat ik daardoor niet naar

mijn vader kan, vind ik

heel erg. De avondklok is

beperkend. Nu de wereld

in de fik staat, kan ik mijn

tijd maar beter gebruiken

om mijzelf iets nieuws te

leren."

George Clooney huiverig
voor reboot van ER

M
ocht de

A m e r i k a a n s e

ziekenhuisserie

ER ooit nieuw leven

worden ingeblazen, dan

staat George Clooney daar

niet helemaal achter. De

acteur, die de rol van

kinderarts Doug Ross

vertolkte, vraagt zich af of

een mogelijke reboot een

goed idee is.

Volgens Clooney was de

serie, die van 1994 tot en

met 2009 te zien was, al

die jaren heel "consistent".

"Het zou daarom heel

moeilijk zijn om het te

doen op het niveau dat wij

hebben gedaan", zei de

acteur tijdens een digitale

reünie met castleden van

ER.

De acteur is samen met

zijn vrouw Amal Clooney

de serie aan het

terugkijken. Volgens hem

is het nog steeds

"ontzettend goede"

televisie. "Dat vond ik van

veel van de afleveringen

die ik heb gezien. Daarom

weet ik niet of een reboot

een goed idee is. Het is

moeilijk om nog een keer

zo'n treffer te maken."

Clooney kwam virtueel

samen met onder

anderen Noah Wyle,

Julianna Margulies,

Anthony Edwards en

Laura Innes. Ze

haalden herinneringen

op en beantwoordden

vragen van fans.

ER ging over

medewerkers van het

fictieve County

General Hospital in

Chicago. De show was

voorheen met vijftien

seizoenen het

l a n g s t l o p e n d e

medisch drama ooit,

maar Grey's Anatomy

heeft dat record inmiddels

verbroken.

B
o l l y w o o d

acteur Sonu

Sood is sinds

de uitbraak van

het coronavirus

vorig jaar een

held voor de

minderbedeelden en de

arbeidersklasse. Maar zelfs

de grootste helden hebben

het moeilijk tijdens de

tweede golf van Covid-19.

Terwijl het aantal gevallen

van het coronavirus blijft

stijgen, worstelt Sood met

het regelen van

ziekenhuisbedden en

medicijnen.

De acteur tweette op

maandag dat niet alleen hij

en zijn team, maar zelfs de

gezondheidszorg de

mensen in de steek hebben

gelaten. "Verzoek om

bedden: 570. Ik kon er

maar 112 regelen.

Verzoeken om Remdesivir:

1477. Ik kon er maar 18

regelen. Ja, we hebben

gefaald. Zo ook ons

g e z o n d h e i d s z o r g s y s -

teem,??" schreef een

ontmoedigde Sood.

.Sood deelde de tweet

ook op zijn

Instagram-pagina en

schreef: "Iemand,

ergens heeft je

nodig." In de

commentaarsectie

van de post

probeerden de fans

en bewonderaars

van de acteur hem

op te vrolijken,

terwijl ze hem

overladen met lof over

zijn inspanningen.

Sonu Sood werd vorige

week positief getest op

Covid-19. De acteur deelde

zijn diagnose op Twitter:

"Dit is om u te informeren

dat ik vanochtend positief

ben getest op Covid-19. Uit

voorzorg heb ik mezelf al in

quarantaine geplaatst en

doe ik mijn uiterste best.

Maar maak je geen zorgen,

dit geeft me ruim de tijd

om jullie problemen op te

lossen, onthoud dat ik er

altijd voor jullie ben."

India meldde 2.73.810

nieuwe gevallen van

Covid-19 en 1.619

sterfgevallen in de

afgelopen 24 uur, volgens

gegevens van het

Ministerie van

Volksgezondheid van de

Unie. Het totale aantal

gevallen in het land staat

nu op 1.50.61.919.

V e r s c h i l l e n d e

o n l i n e g e b r u i k e r s ,

waaronder beroemdheden,

hebben openlijk gesproken

over de verslechterende

gezondheidsinfrastructuur,

waarbij mensen er niet in

slagen ziekenhuisbedden,

geneesmiddelen en

zuurstofflessen te

bemachtigen.

A
m i t a b h

B a c h c h a n

t w e e t t e

maandag lovende

woorden, steun en

a a n m o e d i g i ng

v o o r

Anvita Dutt Guptan's

aankomende Netflix film

Qala. Tripti Dimri, Babil

Khan en Swastika

Mukherjee spelen de

hoofdrollen in deze film.

Senior Bachchan's bericht

luidde, "Anvita ji .. Wens je

het allerbeste … ziet er

anders uit ... goed om ook

het proces van het in

elkaar zetten van de film

te zien ..." Big B deelde

ook een korte clip van het

maken van de film terwijl

hij de schrijver-regisseur

prees voor zijn laatste

avontuur.

Interessant is dat Amitabh

Bachchan heeft

samengewerkt met de

vader van Qala-acteur

Babil Khan, wijlen Irrfan

Khan in de geliefde

Shoojit Sircar-regie Piku.

De film markeert Babil's

debuut in de Hindi

filmindustrie. De ster van

de film, Tripti Dimri, was

eerder te zien in Anvita

Dutt's regiedebuut,

Bulbbul.

Qala wordt beschreven als

een moeder-dochter

liefdesverhaal. In een

eerdere verklaring aan de

media had Anvita gezegd:

"Moeder-dochter relaties

zijn heilig en vaak

ingewikkeld. Qala is een

p r a c h t i g ,

hartverscheurend verhaal

over een dochter die

hunkert naar de liefde van

haar moeder. Ik ben

verrukt om zulke

ongelooflijke acteurs aan

boord te hebben en kan

niet wachten tot de

wereld de film met Tripti,

Babil en Swastika

ontdekt. Het is altijd een

genoegen om samen te

werken met Clean Slate

Filmz en Netflix, omdat

zij geloven in het tot

leven brengen van

krachtige verhalen zoals

Bulbbul, en nu Qala."
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Paho: 'Verkeerde informatie is een van ernstigste
bedreigingen voor volksgezondheid'

V
erkeerde informatie

is één van de

e r n s t i g s t e

bedreigingen voor de

volksgezondheid, en het is

het meest schadelijk als de

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

tegenover vaccins

aanwakkert, zei Carissa F.

Etienne, directeur van de

Pan American Health

Organization (Paho),

vrijdag 23 april. 

'Elke persoon in

een kwetsbare groep die

aarzelt om te worden

gevaccineerd, kan deel

gaan uitmaken van de

trieste statistieken: één

van de duizenden

sterfgevallen die dagelijks

plaatsvinden als gevolg

van Covid-19. Vaccineren

redt nu levens en zal

bijdragen aan het

beheersen van de

overdracht in de nabije

toekomst wanneer we een

hoge immunisatiedekking

bereiken', vertelde ze op

een persconferentie.

Meldingen van zeer

zeldzame onverwachte

bijwerkingen van sommige

Covid-19-vaccins mogen

mensen niet doen aarzelen

om zich te laten

immuniseren, zei ze.

'De vaccins die via

Covax worden geleverd,

zijn grondig beoordeeld

door de WHO-experts. De

voordelen van deze

vaccins bij het voorkomen

van infecties,

ziekenhuisopnames en

sterfgevallen wegen

zwaarder dan de risico's

van bijwerkingen. Omdat

onbetrouwbare informatie

zich snel verspreidt, werkt

Paho samen met tech-

bedrijven zoals Twitter,

Google en Facebook om

nepnieuws aan te pakken

en ervoor te zorgen, dat het

publiek gemakkelijk

accurate informatie kan

vinden.'

De tragische

mijlpaal van meer dan drie

miljoen sterfgevallen als

gevolg van covid, waarvan

bijna de helft in het Pan-

Amerikaans gebied,

'herinnert ons eraan, dat

we meer moeten doen om

elkaar te beschermen,

omdat dit virus een

bedreiging blijft vormen in

elke hoek en in elke

gemeenschap in onze

regio', zei Etienne. Alleen al

in de afgelopen week

registreerden de Amerika's

meer dan 1,5 miljoen

nieuwe covidgevallen en

bijna 40.000 doden.

' C o v i d v a c c i n s

bieden geen onmiddellijke

bescherming. Ons lichaam

heeft tijd nodig om

immuniteit tegen het virus

op te bouwen nadat we

zijn gevaccineerd, en we

zullen de volledige impact

pas zien als meer van ons

beschermd zijn. Laten we

niet vergeten, dat met de

beperkte doses die op dit

moment voor ons

beschikbaar zijn, het

redden van levens de

prioriteit zou moeten zijn.

Het stoppen van de

overdracht van deze ziekte

vereist aanvullende

maatregelen.'

De Pahodirecteur

merkte op, dat 'in Israël

covid-19-vaccins al helpen

om infecties terug te

dringen, en de eerste

gegevens uit Chili en

enkele steden in Brazilië

wijzen op een afname van

het aantal

ziekenhuisopnames bij

ouderen, mede dankzij

covidvaccins'.

'Paho doet er alles

aan om zo snel mogelijk

zoveel mogelijk vaccins in

onze regio te krijgen. We

hebben geholpen meer

dan 4,2 miljoen doses

covidvaccins te leveren

aan 29 landen in Noord- en

Zuid-Amerika. Miljoenen

aanvullende vaccins zijn

gepland in de komende

weken. En we zullen niet

stoppen, totdat elk land in

onze regio de nodige

hoeveelheden vaccins

hebben', zei  Etienne.

'Maar, we hebben

meer covidvaccins nodig

voor onze regio. We

hebben landen nodig om

de doses die ze

voorhanden hebben snel

toe te dienen. We hebben

gemeenschappen nodig

om vertrouwen in het

vaccineren op te bouwen.

En als het jouw beurt is om

je te laten vaccineren,

onthoud dan: deze vaccins

kunnen je leven redden',

aldus Etienne.

Directeur Regionaal Ziekenhuis Wanica: 'Er is geen
opnamemogelijkheid meer'

''ZZoorrggppeerrssoonneeeell  zziitt  aall  tteeggeenn  eeeenn  bbuurrnn--oouutt  aaaann''

D
e aanhoudende

corona-pandemie

legt een enorme

druk op de

beddencapaciteit en

zorgverlening van het

Regionaal Ziekenhuis

Wanica (RZW). Er is door

verschillende medici en

betrokkenen binnen de

zorgsector een

zorgwekkend beeld

geschetst van de

zorginstellingen. De druk

op de medische zorg

neemt door de toename

van covid-19-

geïnfecteerden enorm toe.

Niet alleen de

beschikbaarheid van

bedden is zorgelijk, maar

ook de situatie van het

personeel in de tweede

lijn, die aan het uitvallen is. 

Jason van

Genderen, directeur van

het Regionaal Ziekenhuis

Wanica (RZW), benadrukt

tegenover de

Communicatie Dienst

Suriname dat de situatie in

het RZW gedefinieerd kan

worden als zorgwekkend.

Hij benadrukt dat het

ziekenhuis haar maximale

capaciteit al heeft bereikt.

'Er is geen

o p n a m e m o g e l i j k h e i d

meer. Ziekenhuizen

kunnen innovatief zijn om

ruimtelijke faciliteiten te

creëren, maar qua

mankracht schieten we

tekort, ook wat betreft

apparatuur en andere

utiliteiten.  Het personeel

is moe en uitgeput.

Iedereen werkt extra hard,

vanaf de organisatie tot de

uitvoering.  Zij draaien al

dubbele shiften, ze zijn

ook maar mens. Mensen

zitten al tegen een burn-

out aan.' 

De RZW-directeur

roept de samenleving op

om zich te houden aan de

standaard drie

covidmaatregelen, dragen

van een mond-/neuskap,

1.5 meter afstand houden

en handen goed wassen.

'We hoeven niet ver te

kijken, laten we maar

kijken wat er gebeurt in

ons buurland Brazilië. De

gemeenschap moet gaan

beseffen dat we de strijd

tegen covid-19 alleen met

collectief bewustzijn

kunnen overwinnen. Wij

kunnen het ons niet

permitteren als

samenleving dat ons

zorgsysteem crasht.'

Minister Achaibersing bespreekt wisselkoersvraagstuk, maar
heeft acute geen oplossing

OOmm  ddee  kkooeerrss  vvrriijj  ttee  llaatteenn,,  iiss  eerr  eeeenn  ggooeeddee  mmoonneettaaiirree  rreesseerrvvee  nnooddiigg  

D
e stijging van de

Euro- en USD-

straatkoersen zorgt

voor veel onrust. Minister

Armand Achaibersing van

Financiën en Planning ging

daarom in op vragen over

de huidige

koersontwikkeling en

stijging van prijzen van

goederen en diensten.

De wisselkoers is

bepalend voor ons

economisch leven. Zo

stijgen er prijzen van

goederen en diensten,

naarmate de wisselkoers

omhoog gaat. Voor onze

economie is de focus wat

meer op de US Dollar. Een

belangrijke oorzaak is de

vervlogen monetaire

reserve van de Centrale

Bank van Suriname

(CBvS). Zolang er geen

goede monetaire reserve is

om de koers te kunnen

managen, krijg je een

situatie waarbij die koers

meer door buiten bepaald

wordt dan door de CBvS,

geeft de minister aan. Er

zijn maatregelen nodig. De

regering is daarom gestart

met de regeling van de

retentie-dollars om

importen van

basisgoederen, brandstof

en medicamenten te

garanderen. Deze

maatregel is ook bedoeld

om de monetaire reserve

van CBvS op te schroeven.

Een deel van de retentie-

dollars zal namelijk

gebruikt worden om deze

monetaire reserve weer op

te bouwen. Daarvoor dient

ook de steun van IMF.

M i n i s t e r

Achaibersing benadrukt

dat ernaar gestreefd wordt

om de koers te stabiliseren,

waardoor prijzen ook

stabiel kunnen blijven.

Maar er moet ook rekening

mee gehouden worden dat

prijzen in supermarkten

tevens bepaald worden

door prijzen van goederen

en diensten in het

buitenland. Als de

wereldmarktprijs stijgt,

wordt deze doorberekend

in de prijs van brandstof

aan de pomp, maar ook de

stijgende prijzen van

transport en bijvoorbeeld

containers, worden

doorberekend.

De minister geeft

aan dat de koers in

principe door de markt

bepaald moet worden,

maar daarvoor moeten er

eerst maatregelen

getroffen worden. Volgens

minister Achaibersing is

het streven om de koers

vrij te laten, maar door de

situatie van de monetaire

reserve en de financiële

sector, die veel geld aan de

overheid had geleend,

wordt dat bemoeilijkt. Met

het IMF is de vrijlating van

de koers ook besproken.

Om de koers vrij te laten, is

er een goede monetaire

reserve nodig en die moet

dus weer opgebouwd

worden.
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Whoopi Goldberg werkt
aan film over oude 
zwarte superheldin

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

eigendomsperceel en

pand groot 805m2

gelegen aan de tout

lui Fautweg 94

(hoekperceel). Info :

8832302.

TTEE  HHUUUURR

Te huur perceel op de

hoek van de

Tweederijweg en

Johannes Mungrastr.

groot 3500m2

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

8737184/8737189. 

Twee winkelunits te

huur aangeboden aan

de

Franchepanestraat/To

pibolaan. Winkelunit 1

($600 p/m,

eetgelegenheid

mogelijk). Winkelunit

2 ($400 p/m)

Bel/Whatsapp:7758110

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.

Prachtige woning te

koop aangeboden.

Adres: Topibolaan 25 -

Zorg en Hoop, zijweg

Franchepanestraat. 4

slaapkamers. Perceel

groot 442m2.

Bel/Whatsapp:7758110

DDIIVVEERRSSEENN

Schilderen en

reparatie, wassen van

uw huis met hogedruk

spuit, ook spuitwerk

(huis/ kolommen) met

structureel verf met

glitters. enz. 1 x 24

uur. Dhr. Soerish/ Boss

Tel.: 8688425 /

8184691.

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.

Reparatie van

schuiframen,

schuifdeuren, awning

windows, vervangen

van glaswerk,

screenreparatie ook

erbij etc. Tel.:

8731699./8405125.

Te koop opvulzand,

schelpzand, baanzand,

schuurzand,

scherpzand, kraskaw

en steenslag.Tel.:

8861679.

Te koop opvulz,

scherpz, schelpz,

zwarte aarde, baanz,

schoonmaak en

opvullen van perc.,

ook te huur mini

graafmachine en

tractor. Tel: 08851205

/ 08632863.

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).

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.
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RRaamm

GGaa  eeeennss  lleekkkkeerr  oopp  ssttaapp

vvaannddaaaagg,,  nneeeemm  eeeenn  ddaaggjjee

vvrriijjaaff..  HHeett  zzaall  jjee  ggooeedd  ddooeenn

eenn  ddee  ddrruukkttee  vvaann  ddee  llaaaattssttee

ttiijjdd  ddooeenn  vveerrggeetteenn..  JJoouuww  eemmoottiieess

kkoommeenn  ddaann  ttoott  rruusstt  eenn  jjee  zzuulltt  hheett  lleevveenn

wweeeerr  hheeeell  aannddeerrss  eerrvvaarreenn..

SSttiieerr

PPrroobbeeeerr  vvaannddaaaagg  ggeeeenn

ddiinnggeenn  ttee  vveerrbbeerrggeenn  ooff  ttee

vveerrddrraaaaiieenn..  JJee  wweeeett  ttoocchh

ddaatt  iieeddeerreeeenn  ddee  nnaaaakkttee

ffeeiitteenn  kkeenntt..  JJiijj  vveerrlliieesstt  jjee

ggeellooooffwwaaaarrddiigghheeiidd  aallss  jjee  eerrggeennss  oommhheeeenn

ddrraaaaiitt..

TTwweeeelliinngg

EErr  kkoommeenn  vveerraannddeerriinnggeenn

iinn  jjee  lleevveenn..  DDiieepp  vvaann

bbiinnnneenn  wweeeett  jjee  ddaatt  aall  eeeenn

ttiijjddjjee..  HHeett  iiss  ttiijjdd  oomm  ddiiee

vveerraannddeerriinnggeenn  ttee  ffoorrcceerreenn,,  vvaannddaaaagg  nnoogg!!

KKrreeeefftt

WWeeeett  wwaatt  jjee  wwiill  eenn  mmaaaakk  ppllaannnneenn..  JJiijj  zzuulltt

jjee  ggeelluukkkkiigg  vvooeelleenn  aallss  jjee  eeeenn

ddooeell  hheebbtt  ddaatt  jjee  kkuunntt

nnaassttrreevveenn  eenn  kkuunntt  hhaalleenn..

LLeeeeuuww

JJee  hheebbtt  hheett  ggeevvooeell  ddaatt  jjee  aaaann

hhaannddeenn  eenn  vvooeetteenn  ggeebboonnddeenn  bbeenntt..  AAllss  jjiijj

jjee  eecchhtteerr  zzoouu  bbeewweeggeenn  zzoouu  jjee  mmeerrkkeenn  ddaatt

ddaatt  rreeuuzzee  mmeeeevvaalltt..  EErr  zziijjnn  ggeennooeegg

mmooggeelliijjkkhheeddeenn  oomm  jjee  wwaaaarr

ttee  mmaakkeenn..

MMaaaaggdd

WWiikkkkeenn  eenn  wweeggeenn,,  wweell  ooff

nniieett,,  jjaa  ooff  nneeee,,  ttoocchh  mmaaaarr  ooff  ttoocchh  mmaaaarr

nniieett??  NNeeeemm  eeeenn  bbeesslliissssiinngg..  SSoommss  kkuunn  jjee

bbeetteerr  eeeenn  vveerrkkeeeerrddee  bbeesslliissssiinngg  nneemmeenn

ddaann  hheelleemmaaaall  ggeeeenn..  LLaatteerr

kkuunn  jjee  aallttiijjdd  nnoogg

vveerraannddeerreenn..

WWeeeeggsscchhaaaall

JJee  vveerrwwaacchhttiinnggeenn  kkoommeenn  nniieett

uuiitt..  VVoooorrddaatt  jjee  oovveerrhhaaaassttee  bbeesslliissssiinnggeenn

nneeeemmtt,,  mmooeett  jjee  eeeerrsstt  aaffssttaanndd  nneemmeenn  eenn

ddee  zzaaaakk  nnoogg  eeeennss  ggooeedd  aaffwweeggeenn..

SSoommmmiiggee  zzaakkeenn  llaatteenn  zziicchh

nniieett  ddwwiinnggeenn,,  mmaaaarr  ddee

aaaannhhoouuddeerr  wwiinntt..

SScchhoorrppiiooeenn

LLaaaatt  jjee  kkooppzzoorrggeenn  nniieett  lleeiiddeenn

ttoott  kkooppppiijjnneenn..  JJee  zzuulltt  mmeett  jjee  pprroobblleemmeenn

nnaaaarr  vvoorreenn  mmooeetteenn  ttrreeddeenn  oomm  ttee

vvoooorrkkoommeenn  ddaatt  hheett  vvaann  kkwwaaaadd  ttoott  eerrggeerr

ggaaaatt..  SSppaannnniinnggeenn  mmooeetteenn

eenn  kkoommeenn  oopp  ddee  ????nn  ooff

aannddeerree  mmaanniieerr  nnaaaarr

bbuuiitteenn..

BBooooggsscchhuutttteerr

HHeett  wwoorrddtt  ttiijjdd  ddee  pprroobblleemmeenn  mmeett  jjee

ffaammiilliieelliidd  eeeennss  bbiijj  ttee  lleeggggeenn..  WWeeeess  nniieett

bbaanngg  vvoooorr  eeeenn  aaffwwiijjzziinngg,,  ddee

aannddeerr  zzaall  bblliijj  zziijjnn  ddaatt  jjiijj  hheett

iinniittiiaattiieeff  nneeeemmtt..  AAllllee

ccoonnttaacctteenn  ddiiee  jjiijj  vvaannddaaaagg

lleeggtt  zzuulllleenn  iinn  hhaarrmmoonniiee

vveerrllooppeenn..

SStteeeennbbookk

LLaaaatt  vvaannddaaaagg  eeeennss  zziieenn  wwaatt  jjee

aalllleemmaaaall  iinn  hhuuiiss  hheebbtt..

DDaaaarrmmeeee  kkuunn  jjee  jjuuiisstt  nnuu

oopp  ddiiee  eennee  bbeellaannggrriijjkkee

ppeerrssoooonn  eeeenn  ggooeeddee  iinnddrruukk

mmaakkeenn..  DDaatt  kkaann  jjee  lleevveenn  eeeenn

hheellee  aannddeerree  wweennddiinngg  ggeevveenn..

WWaatteerrmmaann

PPrroobbeeeerr  ddiiee  mmooeeiilliijjkkee

ssiittuuaattiiee  eeeennss  vvaannuuiitt  eeeenn

aannddeerree  hhooeekk  ttee  bbeennaaddeerreenn..

DDaann  zzuull  jjee  bbeeggrriijjppeenn

wwaaaarroomm  jjee  vveerrzzeett  ggeeeenn  eennkkeellee

iinnvvllooeedd  hheeeefftt..  AAcccceepptteeeerr  hheett  eenn  pprroobbeeeerr

eerr  jjee  vvoooorrddeeeell  mmeeee  ttee  ddooeenn..

VViisssseenn

NNiieett  aalllleeeenn  lliicchhaammeelliijjkkee

oonnttssppaannnniinngg  iiss  bbeellaannggrriijjkk

vvoooorr  jjoouuww  wweellbbeehhaaggeenn..

VVoooorraall  mmeennttaallee

oonnttssppaannnniinngg  zzaall  vvoooorr  ddee  nnooooddzzaakkeelliijjkkee

rruusstt  zzoorrggeenn..  NNeeeemm  ddee  ttiijjdd  oomm  eecchhtt  ttoott

rruusstt  ttee  kkoommeenn..

C
aitlyn Jenner wil

aan de slag als

gouverneur van de

Amerikaanse staat

Californië. De realityster

heeft haar papieren al

ingeleverd. Later vrijdag

zal ze haar kandidatuur

officieel aankondigen.

De Republikeinse Jenner

wil de Democratische

gouverneur Gavin

Newsom vervangen.

Jenner was overigens

geen fan van de

v o o r m a l i g e

Republikeinse president

Donald Trump, maar ze

heeft wel een aantal van

zijn adviseurs in de arm

genomen. In haar team

zit onder anderen Tony

Fabrizio, een belangrijk

persoon in de Trump-

campagnes van 2016 en

2020, en Steven Cheung,

die eerder voor Trump in

het Witte Huis werkte.

Ook zit haar goede

vriend Brad Parscale in

Jenners campagneteam.

Parscale

w a s

T r u m p s

v o o r m a l i g

c a m p a g n e -

leider.

In een

v e r k l a r i n g

v e r t e l d e

Jenner dat

"Sacramento een

eerlijke leider met

een duidelijke

visie nodig heeft".

Sacramento is

de hoofdstad

van Californië

en de zetel van

de gouverneur.

Caitlyn Jenner
wil gouverneur
van Californië
worden

W
hoopi

Goldb

e r g

gaat al een

hele lang tijd

mee. De met

een Oscar

b e k r o o n d e

actrice, o.a.

bekend van

Ghost en

Sister Act, is

op dit

m o m e n t

bezig met een

filmscript over een

oudere zwarte vrouw,

die superkrachten

krijgt en ze moet leren

te gebruiken.

Goldberg laat tijdens

een recent interview

weten dat ze al

jarenlang dit project

wil realiseren en nu is

ze er dan eindelijk mee

begonnen: ''Van kinds

af aan ben ik altijd al

geobsedeerd geweest

door superhelden''

begint de actrice.

''Ze weten altijd weer de

wereld te redden, maar

weet je wie er deze keer

nu eens de wereld gaat

redden? Oude, zwarte

vrouwen!''

WWaatt  ttee  vveerrwwaacchhtteenn

Of Goldberg zelf de rol op

zich zal nemen is nog

maar de vraag.

Binnenkort zal ze wel

alvast te horen zijn in de

M a r v e l - a n i m a t i e r e e k

M.O.D.O.K., als de

superheldin Marian

Pouncy, oftewel

Poundcakes, een

buitengewoon sterke

worstelaar.

Goldberg lijkt nu dan ook

de smaak te pakken te

hebben. Het script mag

dan wel niet van Marvel

of DC zijn, de kans is

groot dat ze de nodige

steun zal krijgen om de

film te kunnen maken.

Meerdere actrices

hebben zich in recente

jaren al vaker uitgelaten

over het feit dat er veel te

weinig (actie)rollen zijn

voor actrices over de

vijftig.

Ook zijn er maar een

handjevol zwarte

superhelden, dus

Goldberg's script zal voor

vele filmfans iets zijn

om naar uit te kijken.
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Eigenaar De Dijck krijgt SRD 5.000 boete van 'Covid Brigade'
maar vraagt zich af waarom

  ''IIeemmaanndd  mmooeett  ddeezzee  nnoonnsseennss  ssttooppppeenn''  

D
e eigenaar van bar-

restaurant De Dijck

aan de Van

Sommelsdijckstraat in

Paramaribo, Vincent van

Twuijver, is op zijn zachtst

gezegd niet te spreken over

de wijze waarop hij

donderdag 22 april is

benaderd door leden van

de 'Covid Brigade' en de

hem opgelegde boete van

SRD 5.000.

Volgens die

brigade zou De Dijck het

'verbod openstelling voor

het publiek toegankelijke

commerciële lokaliteiten

of ruimten van welke aard

dan ook' hebben

overtreden. Maar, dit wordt

pertinent weersproken

door Van Twuijver.

'Donderdagavond

heb ik rond zeven uur

bezoek gehad van vijf

heren in politie-uniform

die zich uitgaven als te zijn

van de Covid Brigade. Dat

alleen al lijkt nonsens,

want de Covid Brigade is

voor zover ik weet een

multidisciplinaire eenheid,

inclusief BOG (Bureau voor

O p e n b a r e

G e z o n d h e i d s z o r g )

bijvoorbeeld. Ik kreeg

direct een boete. Er was

geen ruimte voor discussie.

De toelichting die ze

gaven, luidde: 'U heeft

meer dan 5 mensen op uw

terras en u heeft live

muziek. Dat mag niet', zegt

Van Twuijver in gesprek

met Dagblad Suriname.

'Ik ben een bar-

restaurant. met

vergunning. Mijn terras is

ruim. Conform de regels

mag ik een terras voeren.

Dus daar gaat de aanklacht

al mis. Verder mag je zeker

50 mensen op je terras

hebben als je seating plan

binnen de protocollen

past. Dat was zo. De

ruimten tussen de tafels

was minimaal 1.5 meter.

Iedereen was

geregistreerd, met

temperatuur en adres,

enzovoorts. Mijn personeel

liep met een mondkap op.

Kortom, alles was keurig

volgens alle

covidmaatregelen en -

protocollen. Live muziek

hebben we een of twee

keer per week, in overleg

met de politie. Het geluid is

geen probleem, dansen

mag alleen aan de tafels.

Het argument van de

heren van de Covid

Brigade was: is er muziek

aan de overkant...? Dat is

hetzelfde wanneer ik geen

pizza mag verkopen,

omdat de buurman dat ook

niet doet.'

''HHeett  iiss  ddeezzeellffddee  ttoooonn  ddiiee  jjee

bbiijj  ddee  rrooaaddbblloocckkss  hhoooorrtt,,

ggeeeenn  iinnhhoouudd,,  aalllleeeenn

ssppiieerrbbaalllleenn''

Van Twuijver benadrukt,

dat hij op alles toeziet.

'Daarvoor ben ik er, de

aangewezen persoon

binnen het bedrijf

hiervoor. Op mijn

argumenten werd

trouwens niet door de

Covid Brigade gereageerd.

Wat ze zeiden was: 'we

gaan niet met u in

discussie' en 'als u door

blijft zeuren, bellen we het

tweede team en die haalt

uw hele tent leeg'. Het is

dezelfde toon die je bij de

roadblocks hoort. Geen

inhoud, alleen spierballen,

vaak ondersteund door

een militair met wapens en

politici met podiumkreten.' 

D e

horecaondernemer is niet

van plan de boete te

betalen. 'De horeca en

entertainmentbusiness

hebben zware tijden.' 

PPKK

Herbouw oud-gebouw
DNA loopt gestaag

D
e herbouw van het

o u d -

a s s e m b l e e ge b o u w

annex het ministerie van

Algemene Zaken  op de

hoek van de Henck

Arronstraat en Grote

Combeweg loopt gestaag.

De herbouw van het

monumentaal pand dat in

1996 door brand werd

verwoest, is onderdeel van

het Paramaribo Urban

Rehabilitation Program

(PURP) welke door de Inter-

A m e r i k a a n s e

Ontwikkelingsbank  (IDB)

wordt gefinancierd. DBS

verneemt dat het project

herbouw DNA-gebouw qua

uitvoering op ruim 40

procent ligt. Volgens de

planning moet dit

bouwproject begin 2022

opgeleverd worden. De

kosten van dit bouwproject

belopen een bedrag van U$

3,5 miljoen. 

Het PURP is in april

2017 van start gegaan. Dit

IDB-programma beloopt

een totaal bedrag van ruim

U$ 20 miljoen. Het

programma heeft vier

h o o f d c o m p o n e n t e n ,

waarvan de rehabilitatie van

enkele monumentale

gebouwen in de historische

binnenstad de grootste is

(US$ 15 miljoen). De

monumentale gebouwen

die in dit programma zijn

opgenomen voor

rehabilitatie zijn:

Mirandastraat 10 (Afdeling

Vr e e m d e l i n g e n z a k e n ) ,

Waterkant  30 & 32

(Hoofdkantoor Sozavo),

Henck Arronstraat 1

(Hoofdkantoor Juspol) en

Grote Combeweg 3 (Bureau

Familierechtelijke Zaken).

Met de

r e h a b i l i t a t i e

bouwwerkzaamheden van

het gebouw van

Vreemdelingenzaken en dat

van het hoofdkantoor van

Sozavo zal binnen niet al te

lange tijd een aanvang

worden gemaakt. Er loopt

thans een aanbesteding

voor deze twee

bouwprojecten. Het betreft

hier een internationale

aanbesteding, naast

S u r i n a a m s e

bouwaannemers  mogen

ook buitenlandse

bouwbedrijven aan

meedoen. Met de huidige

bouwwerkzaamheden van

het oud-DNA-gebouw is een

Chinees bouwbedrijf belast.

Het toezicht wordt gedaan

door de Surinaamse KDV

Architecten.  

De rehabilitatie en

herinrichting van de

Waterkant is ook onderdeel

van het PURP. Dit project

bevindt zich thans in de

fase waarbij inputs van

stakeholders worden

ingewacht. De bedoeling is

dat de Waterkant

heringericht en geüpgraded

wordt, teneinde het

representatiever en

aantrekkelijker te maken

voor de bevolking en

toeristen. Er komen

recreatie- en culturele

faciliteiten.  Het verkeer zal

worden heringericht, er

komen fietspaden,

looppaden en het

parkeerprobleem wordt

aangepakt. 

Sallons ziet verbetering in
communicatie met OW

""MMaaaarr  nniieettss  iiss  nnoogg  oopp  ppaappiieerr""

B
o n d s v o o r z i t t e r

Michael Sallons laat

weten regelmatig

contact te hebben met de

minister van Openbare

Werken. Hij ziet

verbetering in de

communicatie met de

minister, omdat er vanuit

het ministerie beweging is

om zaken gedaan te

krijgen. "Maar niets is nog

op papier", zegt Sallons.

Hij noemt de eis van een

nog in te stellen

strafcommissie, welke nog

niet is afgerond. Over een

nieuwe circulaire die gaat

over de ventilatie in het

gebouw is Sallons

tevreden. "De hoofden

moeten erop letten dat in

de tussenruimten slechts 1

hoofd met 1 medewerker

en niet meerdere

medewerkers worden

geplaatst." Dit heeft te

maken met de

inachtneming van de

covid-maatregelen en

Sallons benadrukt dat dit

naar tevredenheid is

uitgevoerd. "Van de petitie

die was ingediend, is tot

nu toe 1 zaak opgepakt en

dat is de

tuchtstrafcommissie. De

rest is nog niet in orde",

merkt Sallons op. Er wordt

nog gewerkt aan de

structuur van het

overlegorgaan. De bond

mocht een voordracht

doen voor dat orgaan,

maar heeft aangegeven

geen onderdeel te willen

zijn, maar tegenover dat

orgaan plaats te willen

nemen. "Zodra dit in orde

is, kunnen de

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

beginnen." 

Sallons benadrukt

dat er genoeg zaken zijn

die binnen het ministerie

direct opgelost kunnen

worden. Zodra die zaken

zijn opgelost, worden de

acties opgeschort. Een

andere zaak zijn de ruim

158 personen die

momenteel thuis zitten.

Hierover laat Sallons

weten zowel met de

minister van Openbare

Werken als de minister van

Binnenlandse Zaken niet

over te willen praten,

aangezien ook vanuit hun

zijde zaken bij de

procureur-generaal zijn

neergelegd voor

onderzoek. De

vakbondsvoorzitter geeft

aan dat zijn organisatie

een onderzoek heeft

verricht, waaruit blijkt dat

er een tekort is aan

krachten voor bepaalde

werkzaamheden. "We

hebben aangegeven bij de

afdeling Wegen een tekort

te hebben." Het is voor

Sallons daarom een vraag

waarom mensen thuis

geplaatst zijn. "Bij sluizen

en gemalen is er een tekort

aan krachten", besluit de

vakbondsvoorzitter.  

RRBB
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Zien we Neymar straks op
de Spelen? Coach

Brazilië hoopt van wel
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Nadal op koers voor twaalfde
toernooizege in Barcelona

R
afael Nadal (34)

staat in de halve

finales van

het tennistoernooi

van Barcelona. De

als eerste geplaatste

Spanjaard had in zijn

kwartfinale tegen de

Brit Cameron Norrie

genoeg aan twee sets: 6-

1, 6-4. Nadal, die het

toernooi voor de

twaalfde keer in zijn

loopbaan kan winnen,

neemt het voor een

plek in de eindstrijd op

tegen de Argentijn

Diego

Schwartzman

of de Spanjaard

Pablo Carreño Busta. In

de andere halve finale

staan de Italiaan Jannik

Sinner en de Griek

Stefanos Tsitsipas

tegenover elkaar. Nadal

schakelde gisteren de

Japanner Kei Nishikori

al uit in drie sets. Bij het

toernooi van Belgrado

voldeed Novak

Djokovic ook aan de

verwachtingen. De

Servische nummer 1

van de wereld zette in

de kwartfinales

z i j n

landgenoot

M i o m i r

Kecmanovic met

6-1 6-3 aan de kant.

Djokovic speelt nu

tegen de Rus Aslan

Karatsev of de Italiaan

Gianluca Mager. Nadal

verloor vorige week

vrijdag nog in de

kwartfinales van het

graveltoernooi in

Monte Carlo, het

toernooi dat hij ook al

elf keer won. Andrey

Rublev versloeg Nadal

daar in drie sets: 6-2, 4-

6, 6-2.

H
e t

Braziliaanse

olympische

elftal hoopt

over drie

maanden

tijdens de

Olympische Spelen

in Tokio opnieuw te

kunnen beschikken over

Neymar. Met de aanvaller in

de ploeg veroverde het

Braziliaanse elftal in 2016

een gouden plak tijdens de

Spelen van Rio de Janeiro.

"Gezien het feit dat we een

zo sterk mogelijk elftal

willen hebben, zou

Neymar onze

belangrijkste speler zijn",

zei bondscoach André

Jardine. De coach gaf

ook aan dat het moeilijk

zal worden de speler

van Paris Saint-Germain

te overtuigen. Na het

seizoen doet de 29-jarige

Neymar mee aan de Copa

America in Argentinië en

Colombia, van 13 juni tot en

met 11 juli. Het olympische

voetbaltoernooi begint

a n d e r h a l v e

week later.

Brazilië is

op de Spelen ingedeeld met

Duitsland, Ivoorkust en

Saudi-Arabië. Ieder team

mag achttien spelers

selecteren waarvan er drie

ouder zijn dan 23 jaar. Vijf

jaar geleden versloeg

Brazilië Duitsland in de

olympische finale. Neymar

scoorde in de eindstrijd (1-1)

en was trefzeker in de

b e s l i s s e n d e

strafschoppenreeks.

Zlatan (39) weet niet van
ophouden en verlengt
contract bij AC Milan

Z
latan brahimovic

staat ook volgend

seizoen onder

contract bij AC Milan.

De Zweedse superster

(39) tekende voor één

seizoen bij. Ibrahimovic

hielp AC Milan in 2011

voor het laatst aan de

Italiaanse titel. In

december

2019 keerde

hij, na

avonturen bij

Paris Saint-

G e r m a i n ,

M a n c h e s t e r

United en LA

Galaxy, terug bij de

club. Met vijftien

doelpunten in

zestien wedstrijden

is de oud-Ajacied

c l u b t o p s c o r e r .

Ibrahimovic ontbrak

woensdag ook in de

thuiswedstrijd tegen

Sassuolo. AC Milan

verloor (1-2) en zag

daardoor de titelkansen

nog wat kleiner worden.

Ibrahimovic scoorde tot

dusver 84 keer in 130

duels voor AC Milan. Hij

speelde eerder ook

onder meer voor

Manchester United,

Paris Saint-Germain, FC

Barcelona en Juventus.

Ibrahimovic keerde

eind vorige maand

terug in het

Zweeds elftal na

een absentie

van bijna vijf

jaar.

Ronaldo terug naar Man United?
E

en behoorlijk

spectaculair gerucht

in Italië. De grote

sportkrant La Gazzetta

dello Sport meldt op de

cover dat Manchester

United er sterk aan denkt

om Cristiano Ronaldo

terug te halen naar Old

Trafford. En andersom ziet

de Portugese supervedette

een rentree ook wel zitten,

zo lijkt het. Het contract

van CR7 bij Juventus loopt

in 2022 af, maar naar

verluidt zou hij best willen

vertrekken, aangezien het

in Turijn allemaal bepaald

niet volgens plan verloopt.

Enige struikelblok is zijn

salaris. Ronaldo verdient

nu 31 miljoen per jaar,

maar zou met minder ook

genoegen nemen. Minder

dan 20 miljoen wil hij

echter niet verdienen, zo

meldt La Gazzetta.

Ryan Giggs
aangeklaagd

voor mishandeling
van twee vrouwen

B
ondscoach Ryan

Giggs van Wales

is aangeklaagd

voor mishandeling. De

aanklager wil de oud-

voetballer van

Manchester United

vervolgen voor de

mishandeling van twee

vrouwen. In november

vorig jaar ontbrak Giggs

bij een aantal interlands

van Wales na

beschuldigingen van

mishandeling van zijn

vriendin. De politie van

Manchester had Giggs,

64-voudig international

van Wales, kort

daarvoor gearresteerd.

Giggs deed tijdelijk een

stap opzij als

bondscoach, maar hij

ontkende de

beschuldigingen en

werd op borgtocht

vrijgelaten. Ook bij de

interlands van Wales in

maart ontbrak hij. De

aanklager spreekt in de

beschuldiging niet

alleen van het af en toe

fysiek mishandelen van

één vrouw, maar ook

van het slaan van een

tweede vrouw. Giggs

m o e t

zich op 28 april voor de

rechter in Manchester

verantwoorden. De

voetbalbond van Wales

heeft inmiddels laten

weten dat Giggs op het

EK komende zomer

geen bondscoach zal

zijn. Die taak wordt

overgenomen door

Robert Page met de

Nederlander Albert

Stuivenberg als

assistent. Assistent-

coach Page verving

Giggs ook al bij de

recente interlands.
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Team DBS: Love what you do!
SSuurriinnaammee  1199  oopp  ppeerrssvvrriijjhheeiiddssiinnddeexx;;  GGuuyyaannaa  5511  

B
ij de onlangs

uitgebrachte World

Press Freedom Index

heeft Suriname de 19de

plek behaald. Dit is de

hoogste plek die Suriname

heeft gekregen sinds 2013.

Vorig jaar stond ons land

op 20. 

De top 10 wordt

gevormd door Noorwegen,

Finland, Zweden,

Denemarken, Costa Rica,

Nederland, Jamaica,

Nieuw Zeeland, Portugal

en Zwitserland. Op

Jamaica na heeft Suriname

de hoogste plek op de

index voor het Caribisch

gebied. De Verenigde

Staten staat op 44.

Buurland Guyana staat op

51. Bij deze kregen

verslaggevers van Dagblad

Suriname de gelegenheid

om hun ervaringen te

delen met de lezers. De

rode draad hiervan komt

neer op: love what you do!

Poonam vertelt

dat zij als verslaggeefster

van Dagblad Suriname het

werken als goed ervaart.

"Persoonlijk houd ik van

de afdeling, namelijk

Entertainment. In mijn

kinderjaren ben ik zelf

actief geweest met

dansen. Als kind heb ik

opgetreden en op de

voorgrond gestaan met de

deelnemer tijdens een

zangcontest. Dit ging

gepaard met de populaire

dansgroep toen,

Heartbreakers. Daarna heb

ik ook deelgenomen aan

Mini Boogie Woogie.

Kortom, sinds kind al kom

ik in aanraking met

Entertainment. Door de

jaren heen als

verslaggeefster heb ik

namelijk veel mensen

mogen kennen en

ontmoeten zowel

nationale als

internationale artiesten.

Actief als entertain-

mentverslaggeefster is

geen makkelijk werk, het

is heel veel bijhouden."

Over haar engste moment

vertelt zij: "Een heel eng

moment voor mij is

geweest toen ik

verzamelde informatie per

ongeluk heb doorgemaild

in de plaats van mijn eigen

verhaal. De leukste

momenten voor mij zijn

geweest, de Surinaamse

artiesten van wie ik een

fan ben, dat ik die

persoonlijk heb kunnen

spreken. En daarnaast ook

artiesten uit Nederland,

India waaronder de

popgroep Sanam. Ook in

teamverband zijn onze

jaarlijkse bedrijfsuitstapjes

naar een recreatieoord

goed. Dat is helaas al 2

jaren niet mogelijk

geweest vanwege de

covid-19-situatie. Een

aanbeveling voor de

mediasector is beter

vergoeding aan de hand

van kwaliteit en geleverde

prestaties. Ook

verslaggevers zijn

getroffen door terugval

van de economie", besluit

zij.

P.K. werkt prettig

en met plezier in het

mediaveld. "Je kunt als

verslaggever/redacteur

veilig werken in Suriname,

maar wanneer je eens iets

te kritisch over iemand

schrijft dan kan het

gebeuren, dat je

vervolgens door die

persoon wordt bedreigd of

dat die persoon anderen

aanzet om je te bedreigen,

vooral via social media.

Maar, dat zijn woorden en

ook een bevestiging dat je

je werk goed doet. Dat

werkt motiverend en de

bedreigingen werken dus

averechts. Mensen zijn nu

eenmaal nooit blij met

kritische, objectieve,

opmerkingen in een

artikel. Ze voelen zich

aangevallen. Leuke

momenten zijn er genoeg,

vooral wanneer je weet dat

een artikel van je scoort. Je

hebt iets bereikt met de

inhoud van je artikel. Een

aanbeveling: laat iedereen

zijn werk doen, met

plezier, gedrevenheid en

enthousiasme. Werken als

verslaggever/redacteur

moet je leuk vinden, het

moet je hobby zijn, en

vergeet niet dat het een

job is voor 7x24 en niet

een job van 7 uur 's

morgens tot 3 uur 's

middags en je trekt de

deur dicht. Nieuws stopt

nooit, dus wees alert, zit er

bovenop en bouw je

netwerk van contacten

uit", aldus PK. 

RB vertelt dat het

werk zelf goed te doen is.

"Voor covid hadden we

onze werkplek op kantoor.

Nu werken we met eigen

middelen vanuit huis. Die

aanpassing gaat snel. Het

ergste moment is als er

geen stroom is, want dan

ligt het werk stil of

wanneer je hoort dat je

coördinator een medisch

noodgeval meemaakt. Het

leukste moment is als je

breaking nieuws hebt of

wanneer een persoon je

belt om je te bedanken

voor een artikel", besluit

RB.

Eddie Jharap: "Energie gebaseerd op koolwaterstoffen blijft
belangrijk komende 30-40 jaar"

""VVoooorrrreecchhtt  oomm  bbiijjddrraaggee  ttee  lleevveerreenn  bbiijj  oonnttwwiikkkkeelliinngg  oolliieesseeccttoorr  SSuurriinnaammee''

E
ddie Jharap, de eerste

directeur van

Staatsolie, is ervan

overtuigd dat energie

gebaseerd op

koolwaterstoffen, onder

andere olie en gas,

b e l a n g r i j k e

energiebronnen blijven in

de komende 30 tot 40 jaar.

Dit stelde de voormalige

directeur van Staatsolie

tegenover Dagblad

Suriname in een recent

interview. Jharap is 35 jaar

actief geweest in de

Surinaamse mijnbouw en

was 25 jaar lang directeur

van Staatsolie. In mei van

het jaar zal Anand Jagesar

formeel overnemen van

Rudolf Elias en wordt hij

daarmee de vierde

algemeen directeur van

Staatsolie. 

MMeett  nniieettss  bbeeggoonnnneenn

Jharap geeft aan dat hij

met een tevreden gevoel

met pensioen ging op 1

januari 2006. "We zijn met

niets begonnen. Toen ik

vertrok waren alle zaken in

place voor de ontginning

en productie van olie. Ik

had iets unieks gedaan.

Staatsolie is een bedrijf

met eigen productie, met

kader en alles wat

noodzakelijk is in de

sector. Ik had de

overtuiging dat sommige

grondstoffen die in de

bodem van het land zitten,

niet in handen van

buitenlanders moet komen

te zitten. Dat is bij olie

geregeld met wet- en

regelgeving. Staatsolie is

de autoriteit op het gebied

van het zoeken van

aardolie. Ik was tegen het

oude model van

consensus. Staatsolie werd

opgericht toen er werd

onderhandeld met Gulf Oil

begin jaren tachtig.

Sindsdien worden er

production sharing

overeenkomsten gesloten.

Bedrijven worden vergoed

als ze olie vinden. Als zij

niets vinden, is dat voor

hun eigen risico. Zo

hebben heel veel bedrijven

olieboringen gedaan. Soms

met succes, maar heel vaal

ook niet. Maar belangrijk is

dat wij deel uitmaken van

de overeenkomsten. Dat is

dus veel beter dan dat wat

zij in Guyana hebben. Zij

krijgen alleen belastingen

bijvoorbeeld. Onze

contracten voor de

offshore-vondsten zijn vrij

goed", geeft Jharap aan.

NNoorrmmeenn  eenn  wwaaaarrddeenn

Jharap geeft aan dat zijn

goede trackrecord, waarbij

hij feilloos een kwart eeuw

leiding heeft gegeven aan

Staatsolie, neerkomt op

het hoog houden van

normen en waarden.

"Mensen hebben

natuurlijk geprobeerd om

zaken verkeerd te doen.

Ook politici hebben dat

getracht. Maar ik heb daar

nooit behoefte aan gehad.

De mensen kenden mij

ook. Zo werd er geprobeerd

om mensen in dienst te

nemen. Ik riep ze op voor

een gesprek. Indien ze niet

geschikt waren, gaf ik dat

aan en men had begrip

ervoor." Jharap geeft ook

aan dat in zijn

schoolcarrière er veel

nadruk was op discipline.

"Dat is zeker ook

bijgebleven. Het huis waar

ik nu woon, had ik voor ik

bij Staatsolie begon. Zo is

het gebleven." Jharap geeft

ook aan dat hij bij de

Mijnbouwkundige Dienst,

alle stappen heeft

d o o r l o p e n .

Geconfronteerd met de

stelling: 'Staatsolie is het

product van de revolutie',

zegt Jharap: "Succes heeft

vele vaders. Ik heb

geprobeerd om op mijn

manier de samenleving de

nodige informatie te

geven. Ik denk dat het

grootste deel van de

samenleving weet, wie een

bijdrage geleverd heeft aan

Staatsolie".

OOnnsshhoorree  iiss  nnoogg  iinn  ddee

kkiinnddeerrsscchhooeenneenn

Jharap is ervan overtuigd

dat er nog veel olie te

vinden is in de on-shore en

near-shore gebieden van

Suriname. "Die is nog in de

kinderschoenen. Als je in

een bepaald gebied

geboord hebt en olie hebt

gevonden of misschien

niet, is er geen redenen om

aan te nemen dat in de

omliggende gebieden geen

olie aanwezig is. Het is wel

zo dat er heel veel

boringen zijn gedaan. Maar

ik denk dat er nog veel te

vinden is. Na een vondst

verandert het beeld dat je

hebt van een bepaald

gebied, dan ga je nieuwe

plannen maken." Jharap

vindt wel dat het

geologische onderzoek

ondergelegen is in de

afgelopen jaren. Volgens

Jharap is de aandacht van

het bedrijf verdeeld door

de komst van onder andere

de energieopwekking en

de dam. "Investeren in de

goudsector vind ik

begrijpelijk en zelfs

noodzakelijk gelet op de

hoge prijs van goud op de

wereldmarkt." Maar met de

andere bijgekomen zaken

is Jharap niet blij mee.

"Staatsolie moet zich

blijven focussen op

onderzoek en op innovatie

binnen het oliegebeuren."

Jharap stelt ook dat de

export van

Staatsolieproducten heel

erg belangrijk blijft. Dollars

hebben Staatsolie overeind

gehouden tijdens de

macro-economische crisis.

"In het buitenland krijg je

een veel betere prijs voor je

producten. Als je

inkomsten in lokale valuta

zijn, wordt je meegesleept

in een crisis veroorzaakt

door mismanagement."

UUiittddaaggiinnggeenn

Jharap is ervan overtuigd

dat energie uit

koolwaterstoffen een

belangrijke rol zal blijven

spelen in de komende

jaren. "De uitdaging is

natuurlijk hoe je het doet

door het milieu zo min

mogelijk te belasten. Dus

het milieuvraagstuk zal er

zijn. We moeten kijken hoe

de olie omgezet kan

worden in energie op een

milieuvriendelijke manier.

De elektrische auto heeft

energie nodig. De

batterijen moeten

opgeladen worden. Hoe

doe je dat? Met energie uit

een centrale. Zonne-

energie heeft nog

beperkingen. De

energievraag zal ook

toenemen. Er zullen ook

meer auto's erbij komen.

Olie blijft een veilige,

betrouwbare energiebron

om de behoefte te dekken.

Wat betreft de

afzetmarkten voor

Staatsolie zullen er ook

uitdagingen zijn. De regio

heeft zelf al olie en gaat

men dus bijvoorbeeld

verre markten als China

moeten aandoen. Maar dat

moet allemaal onderzocht

worden."

WWeennss  vvoooorr  SSuurriinnaammee

Jharap stelt dat Staatsolie

goed voorbereid is op de

grote voorraden aan olie en

gas. "De visie dat er genoeg

kader en kennis in eigen

huis zijn, is gerealiseerd.

Als volk moeten wij

voldoende mogelijkheden

hebben. De contracten zijn

goed. Wij zullen enorm

veel geld binnenkrijgen in

de komende jaren. Het

systeem moet

gehandhaafd blijven, we

moeten kennis blijven

opdoen. We moeten

blijven werken. Het ligt aan

de politiek om de grote

hoeveelheden aan geld

goed in te zetten. Ik wens

dat we daarbij rekening

blijven houden met

algemeen geldende

normen en waarden",

aldus Eddie Jharap. Hij is

voor zijn bewezen

diensten gedecoreerd met

de hoogste onderscheiding

van ons land en is drager

van het Grootlint in de Ere-

orde van de Gele Ster.
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AABBCC  ––CCHH  44..11

0088..0000 Film: Barbie &amp;

Chelsea the Lost Birthday

(2021) 0099..0000 Nieuwsuur

0099..3355 Docu: Food Safari:

Indian 1100..0000 Film: Nanny

McPhee Returns (2010)

1111..5500 Docu: Robyn:

Rihanna Documentary

(2018) 1133..0055 Film: Battle

of the Year (2013) 1155..0000

Spel TV 1166..0000 Docu:

Sugar Ray Leonard: The

Complete Career

Documentary (2018)

1166..4400 Film: TRON: Legacy

(2010) 1199..0000 De

Weekkrant 1199..3300 Serie:

The Great Interior Design

Challenge 2200..3300 NOS

Journaal 2211..0000 Serie:

Botched 2211..4455 Serie:

Reasonable Doubt 2222..3300

DMX Week: (Docu) DMX:

Behind the Music (2019)

2233..1100 DMX Week: (Docu)

DMX &amp; The Ruff

Ryders Reminisce

On Rough Road To

Success: Ruff Ryders

Chronicles (2020)

AABBCC  ––CCHH  44..22

0088..3300 Live Voetbal:

Liverpool – Newcastle Utd

1100..2200 Film: Den Brother

(2010) 1111..5500 Docu: Harry

and Meghan: An African

Journey (2019) 1122..3355

Show: Ricardo Montaner:

Festival Internacional de

Peñas de Villa Maria

(2019) 1133..3300 Live Voetbal:

WestHam Utd – Chelsea

1155..2200 Docu: Clubland: El

Clasico 1166..0000 Live

Voetbal: Real Madrid –

Real Betis 1177..5500 NOS

journaal 1188..0055 Docu: Gray

Is the New Blonde (2020)

1199..2200 Serie: All Rise 2200..0000

Show: Trouble Funk: NPR

Music Tiny Desk Concert

(2018) 2200..2200 Film: Barb

and Star Go to Vista Del

Mar (2021) 2222..0055 Serie:

GLOW 2222..4400 Avondfilm:

Minari (2021)  

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: Sanam Teri

Kasam (2016) + Main Tera

Hero (2014) 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 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: Dhoom 3 (2013

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 Action

Movie: American Assassin

(2017) 1144::0000 Jack Reacher

(2020) 1166::00 Mission

Impossible: Rogue Nation

(2015) 18:00 Salt (2010)

20:00 Extraction (2020)

2222::0000 Skyfall (2012)    

QQNN  SSppoorrtt  ––CCHH  77..22

0088::0000  US Flashback

Liverpool 0088::3300 Live: PL:

Liverpool vs Newcastle

United 1100::3355 Motorcross

doc.: Slay 1122::0000 Live:

Ligue 1: Metz vs PSG 1144::0055

Basketball doc.: Chi-Town

1166::0000 Live:  La Liga: Real

Madrid vs Real Betis 1188::0055

Olympics: Kaori Ichi

Higlights – Wrestling 1199::1155

IPL Cricket Highlights

2200::0055 Movie: Moneyball

2233::0000 Live: UFC 261 0022::3300

Herh. sportcontent 

SSTTVVSS  --CCHH  88..11

0088..0000 Herh. STVS

journaal 0088..3300

Kinderfilm: Maya and the

bee 3 1100..0000 De Straat

(herh.) 1100..3300 Doc.: Our

Planet behind the scenes

1122..0000 Pr.L: Metz - PSG

1144..0000 Days of Victory

1144..3300 Speelfilm: Dolittle

1166..3300 The Voice 1188..0000

Globalsport 1188..4455

Wonderen Vandaag 1199..0000

Het avondjournaal + wib

2200..1155 Tv-serie: The

Resident 2211..0000 Speelfilm:

The fate of the furiuos

2233..1155 Tv-serie: Power “

book2” 0000..2200 Herh. STVS

journaal 0000..4455 Speelfilm:

Hobbs and Shaw 0033..0000

Herhjournaal/globalsport

0044..1155 Speelfilm: Bad Boys

2 /Little house on the

Prairie/cartoons

(Wijzigingen

Voorbehouden)

AAPPIINNTTIIEE  ––CCHH  1100..11

0099::4455 Testbeeld 1100::0000

Live CNN 1111::0000 Cartoons

1122::0000 Live voetbal: Metz

vs PSG 1144::0000  Betting on

Zero 1166::0000 Live voetbal:

Real Madrid vs Real betis

1188::0000 In de Branding

1199::0000 Sport met Chavelli

Wip (herh. Donderdag)

1199::3300 Progr.: Insight

(Michal & Aileen) 2200::0000

NOS Journaal 2200::3300

Prince Philip - The Duke

Of Endiburgh 1921 – 2021

2211::3300 Enslaved 2222::3300

Film: What Lies Below

0000::0000 In de Branding

(herh) 0011::0000 Einde

uitzending

AATTVV  ––CCHH  1122..11

0077::0000 BBC Nieuws 0077::3300

Logos International 0088::2255

Carmen Sandiego 0088::5500

ATV Nieuws + Sport i/h

Nieuws (Herh. ) 0099::1155

MasterChef Australia

1100::3300 Kinderfilm: Blowing

Up Richt Now 1111::5500 BBC

Nieuws 1122::1100 Middagfilm:

Surf Up 2: Wavemania

1133::3355 Adriana Grande At

The BBC 1144::3300 De

Levende Steen Gemeente

1144::5555 Cherly’s Inspirations

(Herh.) 1155::1100 Moksi Moksi

(Herh. ) 1155::4400 Batman

1166::2200  SZF Magazine

(Herh. ) 1166::4400 ATV

Nieuws 1188::5500 Docu.:

Secrets Of The Great Wall

1199::3355 Sranan Tori 1 en 1 = 3

2200::0000 BBGO-TV 2200::4400

The Rubing Health

Foundation 2200::5555 Black-

Ish 2211::2200 Trickster 2222::0055

Tv-film: Knuckledust

2233::5500 ATV Nieuws (Herh.)

0000::2255 Riviera 0011::0055 Tv-

film: Triger Point 0022::3300

Tv-film: Bloodfight 0044::0055

BBC Nieuws 0055::2200

Volkslied (Wijzigingen

Voorbehouden)

AATTVV  ––CCHH  1122..22

0077::0000 Al Jazeera Nieuws

1166::3300 Aladdin – 2019 1188::3355

NPR Tiny Desk Concert -

Jonas Brothers 1188::5500 ATV

Nieuws 1199::2255  Sevdaliza

Tiny Desk Concert 1199::4455

Marvels Runaways 2200::3355

WWE RAW 2211::2233 Tv Fim:

Our Friend 2233::3300

Shameless (US) 0011::1155

Einde Uitzending

(Wijzigingen

Voorbehouden)

SSCCCCNN  ––CCHH  1177..11

0077::3300 Ligue 1 Show 0077::5555

Bundesliga Weekly 0088::3300

Premier League: Liverpool

- Newcastle United (Live)

1100::3300 Bundesliga: Mainz -

Bayern Munich (Live)

1122::3300 Inside Serie A 1122::5555

La Liga Show 1133::3300

Premier League: West

Ham United - Chelsea

(Live) F 1155::3300 NBA

Highlights 1166::0000 La Liga:

Real Madrid - Real Betis

(Live) 1188::0000 AEW

Dynamite (Herh.) 1188::5555

Movie: Under the

Stadium Lights 2200::4400

UFC 261 Countdown

2211::3300 NBA: Los Angeles

Lakers @ Dallas

Mavericks (Live) 2233::5555

UFC 261: Kamaru Usman

vs. Jorge Masvidal 2 (Live)

0022::3300 Sports (Wijzigingen

voorbehouden)    

SSCCCCNN  ––CCHH  1177..22

0088::0000 Animation Serie:

Fast & Furious Spy Racers

0088::5500 The Voice  (Herh.)

1100::3300 Bundesliga: VfL

Wolfsburg - Borussia

Dortmund (Live) 1122::3300

Ligue 1: Metz - Paris Saint

Germain (Live) 1144::0000

Animation Serie: Jurassic

World: Camp Cretaceous

1155::0000 Eredivisie: PSV

Eindhoven - FC

Groningen (Live) 1177::0000

NBA: Philadelphia 76ers

@ Milwaukee Bucks

(Live) 1199::0000 Comedy

Serie: Austin & Ally 1199::2255

American Idol  (Herh.)

2211::0000 Adam Sandler

Special: The Week Of

2233::0000 Adam Sandler

Special: That’s My Boy

0000::5555 Movie: Triple

Threat 0022::2255  MMTV

0066::0000  Cartoons

(Wijzigingen

voorbehouden)                  

SSCCCCNN  ––CCHH  1177..33

0088::3300 Movie: Pathar Ke

Insan 1100::5555 Serie: Little

Singham (Herh.) 1111::2255

Movie: English Vinglish

1133::3355 Movie: Commando

1155::2200 Movie: Commando

2 1177::2255 Indian Idol (Herh.)

1188::4400 Serie: India Alert

1199::4455 Movie: Commando

3 2211::5555 Talkshow: A Little

Late With Lilly Sing 2222::2200

Movie: Saina 0000::3355

Movie: Commando 0022::1100

Movie: Commando 2

0044::1155 Movie: Commando

3 0066::2200 Movie: English

Vinglish (Wijzigingen

Voorbehouden)

ZZoonnddaagg  2255  AApprriill    

AABBCC  ––CCHH  44..11

0088..0000 NOS Studio Sport

0088..4400 Film: Dinosaur

Train: Adventure Island

(2021) 1100..0055 Nieuwsuur

1100..3355 Film: John Carter

(2012) 1122..5500 Docu: Wild

Daze (2020) 1144..3355 Show:

Ed Sheeran: Multiply Live

in Dublin (2015) 1166..0000

Film: When We Last

Spoke (2019) 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 DMX

Week: Pimp (2018)                

AABBCC  ––CCHH  44..22

0099..3300 Live Voetbal: Ajax –

AZ 1111..1155 Live Voetbal:

Villarreal – Barcelona

1133..0055 Serie: Pinky and the

Brain 1133..2255 Serie: Ancient

Aliens 1144..1100 Film: Hero

Dog: The Journey Home

(2021) 1166..0000 Live Voetbal:

Atletic Bilbao – Atletico

Madrid 1177..5500 NOS

Journaal 1188..0055 Film:

Jungle Beat: The Movie

(2020) 1199..3300 Serie: Penn

& Teller: Fool Us 2200..1155

Film: Half Brothers (2020)

2211..5500 Serie: The Wire

2222..5500 Avondfilm: Nobody

(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:

Housefull (2010) +

Housefull 3 (2016) 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: Badrinath Ki

Dulhania (2017) 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

Romcom Movies: Isn’t it

Romantic (2020) 1133::3300

The other woman (2014)

1166::0000 Life as we know it

(2010) 1188::0000 Crazy Rich

Asians (2018) 2200::0000

Friends with Benefits

(2011) 2222::0000 10 Things I

hate about you (1999)  

QQNN  SSppoorrtt  ––CCHH  77..22

0088::0000 NBA Highlights

0099::5500 Table Tennis:

L.Gaoyuan vs Harimoto

1111::1155 Live: La Liga:

Villarreal vs Barcelona

1133::2200 How Michael

Jordan’s Trainer Helped

him Become the GOAT

1144::2255 Gymnastics doc.:

Over the Limit 1166::0000 Live:

La Liga: Athletic Bilbao vs

Atletico Madrid 1188::0055

Doc.: The Day Sports

Stood Still 2200::0055 NOS

Studio Sport 2211::0000 QN

Studio Sport 2233::0000 IPL

Cricket Highlights 0000::0000

Herh. QN Studio Sport

0022::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)

AAPPIINNTTIIEE  ––CCHH  1100..11

0099::4455 Testbeeld 1100::0000 RK

Eucharistieviering 1111::1155

Live voetbal: Villareal vs.

Barcelona 1133::0000 Cartoons

1144::0000 T.V.Brasur 1155::0000 Live

voetbal: Ajax vs AZ 1177::0000

Progr. van Sureesh

Advertising 1177::4455 Serie:

Grown-ish 1188::1155 Serie: Mac

Gyver 1199::0000 Serie: The

Undoing 2200::0000 NOS

Journaal 2200::3300 Tak (n)anga

Grassalco 2211::0000  Live: The

93rd Academy Awards The

Oscars 0000::0000 Einde

uitzending        

SSCCCCNN  ––CCHH  1177..11

0088::0000 Premier League:

Wolverhampton

Wanderers - Burnley (Live)

1100::0000 NBA Highlights

(Herh.) 1100::2200 Motocross

Doc.: Moto 4: The Movie

1111::1155 La Liga: Villarreal -

Barcelona (Live) 1133::3300 La

Liga: Sevilla FC - Granada

(Live) 1155::3300 NBA

Highlights 1166::0000 La Liga:

Athletic Bilbao - Atletico

Madrid (Live) 1188::0000 UFC

261: Kamaru Usman vs.

Jorge Masvidal 2 (Herh.)

2200::3300 NBA: Milwaukee

Bucks @ Atlanta Hawks

(Live) 2233::0000 NBA:

Sacramento Kings @

Golden State Warriors

(Live) 0011::3300 Sports

(Wijzigingen

voorbehouden)    

SSCCCCNN  ––CCHH  1177..22

0077::4400 Animation Movie:

Doraemon: New Nobita’s

Great Demon-Peko and the

Exploration Party of Five

0099::3300 Eredivisie: Ajax

Amsterdam - AZ Alkmaar

(Live) 1111::3300 Animation

Serie: New Looney Tunes

1122::3300 Carabao Cup:

Manchester City -

Tottenham Hotspur (Final)

(Live) 1155::0000 American Idol

(Herh.) 1166::3300 NBA:

Phoenix Suns @ Brooklyn

Nets (Live) 1188::5500 Comedy

Serie: iCarly 1199::1155 Reality

Show: Go-Big Show 2200::0000

Talkshow: Business Instyle

(Herh.) 2200::3300 Comedy

Serie: Mr. Iglesias 2211::0000

93rd Academy Awards

(Live) 0000::0000  Movie:

Leatherface: The Texas

Chainsaw Massacre III

0011::3300 MTV 0066::0000

Cartoons (Wijzigingen

voorbehouden)

SSCCCCNN  ––CCHH  1177..33

0088::4400  Movie: Ghar Ek

Mandir 1111::2200 Serie: Motu

Patlu (Herh.) 1122::0000 Movie:

Arjun Patiala 1133::5500 MTV

Splitsvilla (Herh.) 1144::5500

Movie: Tuesdays And

Fridays 1166::4400 Indian Idol

(Herh.) 1177::5500 Serie: India

Alert 1188::5555 Movie:

Bombairiya (2019) 2200::4455

Movie: Raat Baaki Hai

2222::2200 Talkshow: A Little

Late With Lilly Singh 2222::4400

Movie: Baazaar 0011::0000

Movie: Arjun Patiala 0022::4455

Movie: Tuesdays And

Fridays 0044::3300 Movie: Ghar

Ek Mandir (Wijzigingen

Voorbehouden)

Televisieprogrammaoverzicht 

S
uriname is sedert de

2e week van april in

een 3e Covid-19 golf

met uitschieters van 40-50

besmettingen per dag. Deze

week is het aantal

besmettingen gestegen

naar 70-104 nieuwe

besmettingen per dag. Het

aantal Covid-19 patiënten

in de Intensive Care van het

Academisch Ziekenhuis

Paramaribo (AZP) en 's

Lands Hospitaal stijgen,

evenals de bezetting van

het Regionaal Ziekenhuis

Wanica, die intussen

volledig bezet is,  en het

AZP en de isolatie tenten.

Het Diakonessen

Ziekenhuis neemt weer

Covid-patiënten op en het

St. Vincentius Ziekenhuis

volgt binnenkort.

Dit beeld met

overlijdensgevallen en

personen met blijvende

lichamelijke en

psychologische klachten is

zeer alarmerend. Als deze

trend doorgaat mogen we

weer een total lockdown

verwachten met alle

gevolgen vandien als

frustraties bij het volk,

verlies aan inkomen,

w e r k g e l e g e n h e i d ,

productie, achterstand in

onderwijs enzovoorts.

NPS-voorzitter Gregory

Rusland vraagt met spoed,

dat het ministerie van

Volksgezondheid haar

vaccinatieplan aan de

Assemblee-commissie, die

belast is hiermee

presenteert en bespreekt.

Er zijn diverse vragen, zoals

waarom het vaccinatieplan

twee jaar moet duren en zo

duur uitvalt.

Indien we Suriname

vergelijken met Guyana om

te zien of we het goed doen,

valt op dat Suriname op

een bevolking van 581.000

mensen slechts 35.777

vaccinaties (6,2%) heeft

toegediend en Guyana met

een bevolking van 779.000

mensen reeds 100.000

vaccinaties (12,8%) heeft

toegediend.  

Uit de mediaberichten

blijkt, dat Suriname een

totaal van 130.200 vaccins

heeft ontvangen of nog te

ontvangen en Guyana een

totaal van 403.800 vaccins.

Guyana heeft al 200.000

Sputnik V vaccins

aangeschaft en de

bedoeling is, dat men

additioneel 200.000

Sputnik V gaat aanschaffen.

De NPS is van mening, dat

de hoogste prioriteit

gegeven moet worden om

het vaccinatieplan versneld

uit te voeren, waarbij

400.000 personen voor

eind december 2021

gevaccineerd moeten zijn.

Het verlies aan

mensenlevens, schade aan

de gezondheid, de

e c o n o m i e ,

w e r k g e l e g e n h e i d ,

achterstand in het

onderwijs en anderen zal

hierdoor geminimaliseerd

worden. Deze schade is het

veelvoudige van de kosten

van het vaccinatieplan.

Gekeken kan worden naar

de voorbeelden zoals het

Verenigd Koninkrijk en

Israël, die met hun

versnelde vaccinatie en

hoge vaccinatiegraad hun

maatschappelijk leven aan

het normaliseren zijn.

De NPS-voorzitter juicht de

instelling van een

vaccinatie fonds toe en

complimenteert een

deel van het

bedrijfsleven met

haar financiële

bijdrage. Op het

bedrijfsleven wordt

echter al een zware

wissel getrokken

door de slechte

economische situatie,

de Covid-effecten,

verhoogde bijdrage met de

solidariteitsheffing. 

Voor de versnelde

uitvoering van het

vaccinatieplan stellen wij

voor om het financieel

tekort mogelijk te

financieren uit het restant

van de verdragsmiddelen

die Suriname heeft bij

Nederland. In dit

vaccinatieplan dient ook

een intensieve voorlicht-

i n g s c a m p a g n e

meegenomen te worden

om in geheel Suriname, de

bevolking in diverse talen

te bereiken en te motiveren

om gevaccineerd te

worden. Verder dient in dit

p l a n

d e

vaccinaties in

samenwerking met NGO's

als kerken,

buurtorganisaties, de

vereniging van medici, de

RGD en de Medische

Zending ter hand te worden

genomen. Met de NGO's

kunnen we het vertrouwen

van de burgers in het

vaccineren herwinnen.

Met een versneld

v a c c i n a t i e p r o g r a m m a

kunnen we eind 2021 een

goede Kerst en

jaarwisseling tegemoet

gaan.

GG..  RRuussllaanndd

VVoooorrzziitttteerr  NNPPSS

D
e kranten
v e r h a l e n
regelmatig, ’Man

heeft vrouw mishandeld.’
Dan heeft men het over
fysieke mishandeling. Er
is echter ook geestelijke
mishandeling. Daar wordt
niet veel over geschreven
omdat het slachtoffer het
niet in de publiciteit
brengt. Het oordeel van
velen is dat iemand je
maar ’zover kan kwetsen
als jij dat toelaat.’ Er zijn
zelfs mensen die menen,
dat van iets of iemand
slachtoffer worden een
(on)bewuste eigen keuze
is! Met zo’n soort
psychologie van de koude
grond worden mensen die
slachtoffer zijn door
anderen geacht om daar
zo snel mogelijk overheen
te stappen en weinig
aandacht te geven aan
hun eigen gevoelens van
o n m a c h t .
Machteloosheid is ØØn
van de moeilijkste
gevoelens die er zijn,
daar stap je niet zomaar
overheen. Velen
ontkennen het bij zichzelf
en willen ook het liefst dat
anderen zo snel mogelijk
ophouden met hun
gezeur over de ellende
die ze hebben
meegemaakt. De realiteit
is echter dat mensen
geestelijk behoorlijke
klappen kunnen krijgen.
Als slachtoffer heb je

altijd te maken met een
dader. Meestal ontkent de
dader het leed dat hij de
ander geestelijk heeft
aangedaan en in enkele
gevallen heeft hij het niet
eens door dat hij een
ander heeft bezeerd. Het
gevolg is dat de dader
dan geen verantwoorde-
lijkheid neemt. En een
dader die geen verant-
woordelijkheid neemt
voor wat hij je heeft
aangedaan, zal niet
genezen, hij zal dan een
ander op dezelfde manier
weer pijn doen. Het oude
zeer gaat niet weg. De
bezeerde persoon zal dan
ook niet gemakkelijk
vergeven. Ook als het
slachtoffer helemaal is
geheeld, neemt dat de
verantwoordelijkheid van
de dader niet weg. Het
slachtoffer mag vergeven
maar het is erg belangrijk
dat de dader ook zijn
verantwoordelijkheid
neemt voor het gebeurde
zodat het tot hem
doordringt wat hij de
ander heeft aangedaan.
Een veel gehoorde
uitspraak is’ waar twee
kijven, hebben beiden
schuld.’ Daarmee wordt
bedoeld dat het
slachtoffer op de een of
andere manier ook
verantwoordelijk wordt
gehouden voor
emotionele, geestelijke en
fysieke schade.

Misschien omdat hij of zij
in die relatie is blijven
hangen in plaats van weg
te gaan of onbewust de
aanleiding was van de
problemen. Dit kan niet
door een buitenstaander
worden beoordeeld.
Alleen het slachtoffer dat
in zo’n situatie zit, kan
weten waarom hij of zij
zich een slachtoffer voelt.
Als je slachtoffer wordt in
een relatie, probeer dan
niet te blijven hangen in
dat slachtoffergedrag.
Enkele symptomen van
slachtoffergedrag zijn dat
je doet alsof je zelf totaal
geen invloed hebt, een
soort aangeleerde
hulpeloosheid. Je blijft
hangen in zelfmedelijden
en weigert verantwoorde-
lijkheid te nemen voor de
wederopbouw van je
leven. Dus je laat
anderen alles voor je
oplossen. Kortom, Als
slachtoffer gedraag jij je
hulpeloos, afwachtend en
p a s s i e f .
Elke relatie start meestal
goed en toch ontstaan er
op de duur problemen?
Een oorzaak kan zijn dat
de ene partner van de
ander verlangt dat hij of
zij moet veranderen, je
moet zijn zoals de ander
wilt. Dat is een verkeerde
opstelling in een relatie,
mensen moeten elkaar
niet proberen te
veranderen. Ook praten

ze hun problemen niet uit,
maar zoeken hulp bij
anderen in de vorm van
klagen. Ze zien de ander
als de redder. De Redder
neemt de verantwoorde-
lijkheid van je over.
Hierdoor maakt hij je
afhankelijk en zichzelf
onmisbaar. Hij geeft
ongevraagd hulp en
goedbedoelde adviezen.
Het is echter niet die
ander die je moet redden,
jij moet jezelf redden.
Diep in je hart weet je wat
je wilt. Je hebt alleen nog
de kracht nodig om actie
te kunnen ondernemen.
Nog een oorzaak kan zijn
dat de ene partner zich in
de relatie continu opstelt
als aanklager. Zo’n man
of vrouw wijst zijn of haar
partner graag op haar/zijn
zwakke plekken. Middels
kritiek of een ferm oordeel
leggen ze telkens de
schuld bij hun partner
neer. Bijvoorbeeld, ’jij zet
je niet in voor onze
relatie, ik krijg van jou te
vaak liefdeloze en weinig
r e s p e c t v o l l e
behandelingen, ik heb dit
en dat voor je gedaan en
nu doe je me dit aan,
door jou zitten we in deze
rotsituatie.’ Op deze
manier maskeren ze hun
eigen zwaktes, fouten en
angsten.
De partner voelt zich
schuldig en krimpt nog
verder in elkaar. Dat
versterkt weer de
eigenwaarde van de
ander. En zo zijn er vele
oorzaken waarom een
relatie op de duur

escaleert. Partners die
gevangen zitten in zo’n
relatie delen geen
intimiteit meer. Ze delen
hun dieperliggende en
meest kwetsbare
gevoelens niet met
elkaar. Ze blijven liever
verstrikt zitten in het
drama dan het risico
lopen om gekwetst te
worden door zich open te
stellen. Dat is heel
begrijpelijk en het vergt
veel moed om dit patroon
te transformeren. Maar
wanneer je deze moedige
stap niet zet, wijs je
eigenlijk ook de liefde op
een dieper en helend
niveau af. En als koppel
begeef je je dan op een
doodlopende weg. 
Velen zoeken de
oplossing in een
scheiding, maar wat ze
niet begrijpen is dat ze
door te scheiden uit de
relatie stappen zonder
geheeld te zijn. Ze
denken dat als ze van de
ander weg zijn dat de rust
en heling vanzelf komt.
Niet geheeld zijn,
betekent geen inzicht
hebben in jouw aandeel
van dat probleem dus kan
dit je weer overkomen in
een volgende relatie.
Gelukkig zijn er ook
echtparen die in plaats
van te scheiden, willen
werken aan een
oplossing om hun relatie
te redden en elkaar te
helen. Dat is de letterlijke
betekenis van de
huwelijksgelofte ’in goede
en in slechte tijden.’
De eerste stap naar

genezing is te erkennen
dat je slachtoffer bent en
daarom deskundige hulp
nodig hebt, zo neem je
het heft in eigen hand.
Steek je hand in eigen
boezem en ga na wat je
zelf fout hebt gedaan en
wat je aan de situatie kan
veranderen. Zo kies je
voor groei en leiderschap.
Als het even niet lekker
loopt, ga dan niet
schelden, dichtklappen of
weglopen, maar ga bij
jezelf te rade wat je
hiervan kan leren. Het
antwoord komt niet altijd
snel of gemakkelijk, maar
het komt beslist altijd.
Focus dus niet op snelle
resultaten maar op een
verandering. Van de
verwijten die je naar het
hoofd worden geslingerd,
kan je een muur bouwen
om je achter te
verschuilen. Je kan
echter ook goed naar die
verwijten luisteren en ze
gebruiken om een brug
naar de ander van te
bouwen. Dan groei je
weer een stukje en word
je sterker en jouw relatie
o o k .
W e kunnen niet alles
controleren wat er in ons
leven gebeurt maar we
kunnen wel kiezen hoe
we ermee omgaan. Het
gaat om bewustwording.
Pas als jij je bewust bent
van jouw gedachten en
eigen gedrag, kan jij de
stap naar groei zetten.
"The secret of change is
to focus all of your
energy not on fighting
the old but on building
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Trainer Dean Gorre heeft de keiharde
waarheid gesproken

D
e trainer van de

S u r i n a a m s e

n a t i o n a l e

voetbalselectie die nu

mag rekenen op een

verhoogde maar nog

b e s c h e i d e n

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

belangstelling, moest

zijn kostbare tijd recent

verdoen om zich te

verdedigen omtrent

uitspraken die hij heeft

gedaan. Deze uitspraken

zijn vastgelegd en de

trainer heeft open en

bloot de keiharde

waarheid verteld over de

stand van zaken bij het

Surinaamse voetbal en

uiteraard zal je dan een

groep mensen hebben

die daar moeite mee

zullen hebben. De trainer

heeft geen woord teveel

of te weinig gezegd over

de situatie in het

Surinaams topvoetbal. In

feite zouden we zeggen

dat de trainer te mild is

geweest. Wat de trainer

heeft gezegd is het kort

samengevat het

volgende: we willen nu

met Natio internationale

prestaties boeken en

daarvoor de beste onder

de volgens de Fifa-regels

gerechtigde spelers die

een binding met

Suriname hebben

gebruiken, en dat zal -

gezien het grote aanbod

van beroepsvoetballers

in profcompetities -

betekenen dat spelers uit

de nationale competitie

niet aan bod zullen

komen. Wij willen af van

de kwakkelende

prestaties van de

nationale selectie waar

we zelfs dreigen te

verliezen van Caribische

eilandjes van niets eens

70.000 mensen. Dat zijn

dan momenten waarop

je wel diep schaamt,

maar je kan uit een liter

niet meer dan 1 liter

halen. Er schort heel veel

aan Surinaamse

voetballers omdat er

geen opleiding volgens

de 'Surinaamse school'

bestaat in Suriname. Er

zijn een heleboel

topclubs in Suriname die

in de hoogste divisie

spelen, maar geen

jeugdafdelingen hebben.

Toen de SVB onder druk

deze regel invoerde,

hebben een paar

c l u b e i g e n a r e n

jeugdclubs gekocht en

hun een

naamsverandering laten

ondergaan. Dat hebben

ze gedaan alleen zodat

de senioren konden

voetballen. Verder heeft

de club niet echt

omgekeken of

geïnvesteerd in de

kinderen in deze clubs.

De clubeigenaren zijn

nooit bij de

j e u g d w e d s t r i j d e n

geweest en de kinderen

uit de gekochte

voetbalclubs nooit

gezien. In het

Surinaamse topvoetbal

zijn er rijke mensen die

zelf niet hebben

gevoetbald en/of geen

voetbalvisie hebben,

maar een topclub zien

als een hebbedingetje

omdat hun collega's ook

clubs hebben. Ze

bezitten topclubs om

hun eigen echo te

strelen. Maar met de

begeleiding van de jeugd

van Suriname bij de

clubs heeft het ook

ontbroken voor deze

tendens. De teams in de

top die echt al een hele

tijd jeugdafdelingen

hebben, zijn Robin Hood,

Transvaal, Leo Victor en

Voorwaarts. Maar dan

rijst de vraag hoe het

gesteld is met de

begeleiding van de

kinderen, dus hoe het

gesteld is met de

kwaliteit van de trainers.

Er is een

trainersopleiding die

gerund wordt door een

stichting. Voor zover wij

weten is het volledig

S u r i n a a m s e

aangelegenheid. Nu is

het zo dat we in het land

geen kader hebben dat

genoeg ervaring heeft bij

clubs die internationaal

op niveau participeren.

Kleine stages van enkele

maanden tellen we niet

mee. Dat betekent dat

ook de trainers van de

trainers op lokaal niveau

zijn. Kortom er is in

Suriname op geen enkel

niveau structurele

duurzame beïnvloeding

op internationale

standaarden, zelfs niet in

de naar Surinaamse

maatstaven best

georganiseerde en

gestructureerde clubs.

Dat betekent allemaal

inderdaad dat clubs die

de trainer noemde, en

daarmee bedoelende alle

Surinaamse clubs (ook

de topclubs), niet in staat

zullen zijn om in

aanmerking te komen

voor een plaats in Natio,

met andere woorden om

in de eerlijke

concurrentiestrijd de

profs uit te schakelen.

Dat gaat gewoon niet

lukken wanneer we op

een open, eerlijke en

transparante wijze de

sterkste Surinaamse

selectie zullen gaan

maken. Spelers van de

lokale competitie zullen

alleen kunnen

concurreren als het

niveau van de clubs, om

een of ander reden, op

een veel hoger niveau

komt, waardoor ze

bijvoorbeeld vrij op

gelijke voet wedstrijden

zullen kunnen spelen

tegen clubs uit de USA,

Mexico, Canada en Costa

Rica. Dat is nog lang niet

het geval. Wat de trainer

heeft proberen aan te

geven, en daarbij was hij

naar ons oordeel

duidelijk, dat er een

ander selectiebeleid is.

Hij heeft keer op keer

benadrukt dat er Natio

nu niet alleen voor de

vorm wedstrijden speelt

omdat het seizoen is

aangebroken, maar dat er

een droom is, voor het

eerst in lange tijd. Die

droom is dat Suriname

op het hoogste niveau

acteert, dus dat

Suriname het WK van

2022 bereikt, maar als

het net niet lukt wel

zeker dat van 2026. En

dat we zeker ook op de

Gold Cup hoog eindigen.

Hoe beter Natio

presteert, hoe sterker het

team zal worden, omdat

het dan aantrekkelijker

wordt voor in Holland en

elders opererende

spelers om te kiezen

voor Suriname en Oranje

te laten. De trainer stelt

nu Natio centraal en

daarmee ook het land

Suriname.

Ten slotte willen we aan

de sportgemeenschap

wel een ding vragen: wat

hebben wij met zijn allen

zelf gedaan om onze

clubs en het Surinaams

voetbal naar hogere

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

standaarden te brengen?

Hebben we op rationele

gronden geïnvesteerd?

Heeft men het kader uit

het buitenland gehaald,

want het is wel duidelijk

dat het kader om de

clubs en het Surinaams

voetbal te verheffen, niet

in Suriname aanwezig is.

Een ander ding dat we

zeker willen

benadrukken is dat de

beste lokale Surinaamse

speler die in een

volksbuurt woont, geen

stroomaansluiting thuis

heeft, in een krot woont

die bij de geringste

regenval onderloopt en

nauwelijks geld heeft om

zijn gezin en zichzelf te

verzorgen, niet in staat

zal zijn om profs uit het

buitenland in de ogen

aan te kijken. Het bestaat

niet dat we voetballers

laten in armoede en in de

getto's en tegelijk van

hen verwachten dat ze

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

wedstrijden spelen, dat

bestaat niet. Willen we

lokale jongens in onze

Natio hebben, dan

moeten niet alleen de

clubs naar een

internationaal niveau,

maar moeten dus ook de

leef- en

woonomstandigheden

van de spelers drastisch

worden verbeterd. Dat is

huiswerk dat gedaan

moet worden door de

regering, maar ook door

de SVB. Het Surinaams

voetbal heeft een

achterstand van 20 jaar

om in te halen en we

moeten daarmee wel

beginnen. Maar intussen

leven we wel in het

heden en de trainer Dean

Gorre heeft over het

heden en de nabije

toekomst keihard de

waarheid gesproken. Een

plaats in Natio moet je

vanaf nu verdienen en

de eerlijke

concurrentiestrijd is niet

eenvoudig. Want een

Robin Hood of Transvaal

met een Galatasaray of

een Union Berlin

vergelijken, is het

vergelijken van appels

met peren.                          
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33 leden veiligheidsdiensten ronden training af
met demonstratie

G
edurende zes weken

hebben 33 leden van

de Surinaamse

v e i l i g h e i d s d i e n s t e n

deelgenomen aan het

zogenoemde Joint

Combined Exchange

Training Program (JCET)

van de Special Operations

van het Southern

Command USA (Socsouth),

zo meldt het ministerie

van Defensie vrijdag 23

april. De training bestond

uit verschillende soorten

s c h i e t t e c h n i e k e n ,

medische training,

communicatie, tactische

gevechts-, infiltratie- en

aanvalstechnieken in de

jungle en gebouwen,

waaronder ook de

zogenaamde 'room

clearing procedures'. Het

doel is om te gaan voor een

gezamenlijke aanpak van

de harde criminaliteit. 

Majoor Paul

Jhapsie, commandant van

het Korps Speciale

Troepen (KST) van het

Nationaal Leger, zegt dat

de trainingstactieken

betrekking hebben op de

zogenaamde 'urban en

jungle warfare'. Volgens

Jhapsie is de focus meer op

urban warfare. 

De afsluiting van

de training vindt dinsdag

27 april plaats. In

aanwezigheid van

Defensieminister Krishna

Mathoera en de

ambassadeur van de VS,

Karen Williams, zullen de

deelnemers aan de KST en

Counter Terrorism Unit

(CTU) een demonstratie

geven van deze tactische

vaardigheden. 

De Amerikaanse

Socsouth is met 11

personen in Suriname. Het

gaat om 1 officier en 10

onderofficieren als

instructeurs. Bij de KST

gaat het om 1 officier, 2

onderofficieren en 15

manschappen, terwijl het

bij de CTU gaat om 9

onderofficieren en 5

manschappen die hebben

deelgenomen. 

Jhapsie vertelt, dat

in 2008 al een

Memorandum of

Understanding (MoU) is

getekend over

gezamenlijke trainingen

van de special forces uit de

VS en de KST. Later werd

de CTU ook hieraan

toegevoegd. Het gaat om

een jaarlijkse training.

Deze JCET-trainingen zijn

speciaal gemaakt voor de

Amerikaanse elite-

eenheden. Dit geeft ook de

troepen van het gastland

de kans om deel te nemen

aan deze training. Zowel

Suriname en de VS

erkennen het belang van

deze training en het

voortdurend partnerschap

tussen de twee bevriende

naties.

Eindelijk nieuw naambord en logo voor ministerie van
Grondbeleid en Bosbeheer

H
et ministerie van

R u i m t e l i j k e

ordening, Grond- en

Bosbeheer (RGB) werd na

het aantreden van de

nieuwe regering het

ministerie van

Grondbeleid en Bosbeheer

(GBB). Minister Diana

Pokie was pas op vrijdag 23

april zover om een nieuw

naambord met logo te

onthullen, zo meldt de

Communicatie Dienst

Suriname.

P o k i e

verduidelijkte dat het

ministerie zich niet alleen

met grondzaken

bezighoudt. Het nieuwe

logo symboliseert dan ook

de taken en verantwo-

ordelijkheden van GBB.

Minister Pokie wil samen

met haar directie en

personeel dat er een frisse

wind gaat waaien binnen

het ministerie. Zij gelooft

dat het departement met

het nieuwe naambord en

logo mensen beter

tegemoetkomt.  

Er is vanaf haar

aantreden vooral gewerkt

aan de reorganisatie van

het Domeinkantoor.

Getracht is zaken te

vergemakkelijken door

verkorte procedures. De

afdeling Grondinspectie is

verhuisd naar het oud-

Taxatie Instituut aan de

Maystraat. Er is nu een

samenwerking tussen de

Grondinspectie en de

L a n d m e e t k u n d i g e

afdeling, waardoor er meer

veldonderzoeken verricht

kunnen worden. Met de

rapporten geproduceerd

door deze afdelingen

kunnen zaken ook beter

afgehandeld worden.

Verder wordt er

gewerkt aan het digitaliser-

ingsproces. 'Als zaken

gedigitaliseerd zijn, dan

kunnen de lopende zaken

van de burgers sneller

afgehandeld worden, aldus

de bewindsvrouw. Ze

stelde dat er ook hard

gewerkt wordt om

achterstanden in te lopen.

Vanwege de covid-19-

maatregelen worden de

uitreikingen van

documenten niet groots

gedaan. 

De minister heeft

vanaf het aantreden van de

regering tot nu toe 1.500

b e s c h i k k i n g e n

afgehandeld. Er zijn 510

beschikkingen van Para

getekend, maar nog niet

uitgereikt. Van Reeberg, in

het district Wanica, zijn

zo'n 100 beschikkingen

afgehandeld. Minister

Pokie streeft ernaar om

voor 25 mei 3.500

beschikkingen te hebben

gecompleteerd. Ze zegt dat

zaken als familieverdeling

en overdrachten heel vlot

gaan. 

Haar ministerie is

ook belast met duurzaam

bosbeheer. Volgens de

bewindsvrouw moet er

een bewustwordingscam-

pagne gestart worden over

bescherming van onze

natuur. Bij beleid over

bescherming van

natuurreservaten moeten

mensen uit de directe

omgeving meer dan ooit

betrokken worden.

Minister Pokie: 'Zodat we

allen baat hebben bij de

bescherming van ons bos'.

De stappen blijken nu te gaan verwateren
D

oor de vrees voor

verdere besmetting

met het coronavirus

zijn veel Surinamers

handsanitizers en alcohol

gaan opkopen. Het

schudden van handen als

vorm van groet hebben zij

helemaal vermeden in

2020. Maar dat blijkt nu een

beetje te gaan verwateren,

zeggen enkele burgers in

gesprek met Dagblad

Suriname. Al deze stappen

worden niet meer als nodig

gezien voor enkele mensen

en dat wordt ook

opgemerkt bij winkels,

enkele zaken en vooral in

bussen, zegt Dennis. 

Ondanks dat erop

gewezen wordt, geven

sommige mensen aan dat

het niet nodig is te

desinfecteren of een mond-

en neusbedekking te

dragen. Enkele mensen

zeggen: 'Ik ben al naar twee

tot drie winkels geweest,

dus is niet nodig' of, 'Ik ben

er alleen dus hoef geen

mond- en neusbedekking

op te doen'. Maar het is ten

aller tijden van belang en

het is ook een oorzaak van

de stijging van de

besmettingen, zegt Dennis.

"Het gedrag gaat ertoe

leiden dat het nog erger

wordt dan dat het al is in

het land en voor vele

doelgroepen."  

Mariska, die aan

pedicure en manicure doet

als bijbaan, geeft aan dat

haar baan intussen 70

procent is gaan verwateren.

"Ik moest uiteindelijk van

tijd tot tijd stoppen en

producten van mij zijn ook

naar de maan gegaan. Als je

een business draait, ga je

dingen vervangen en dan

zie je het. Maar als je er

niets aan doet, wordt het

uiteindelijk een verlies,

want spullen drogen of

roesten. Ik ga opnieuw

moeten beginnen of een

andere oplossing zoeken

om aan geld te komen. Maar

er zijn wel enkele mensen,

die geen kansen nemen dat

men hun aanraakt of dat zij

in contact komen met

anderen. Ondanks het

gebruiken van een neuskap

en mijn handschoenen

geven zij aan dat zij toch

niet denken aan een

afspraak. Dat duwt mij nu

verder in de zorgen over

mijn inkomsten." 

Uit voorzorg voor

haar eigen gezondheid en

dat van haar gezin heeft zij

besloten om deze diensten

voorlopig stop te zetten.

"Los van corona zijn de

spullen die ik nodig heb

voor mijn werk ook

aanzienlijk in prijs

gestegen. Hierdoor heb ik

mijn prijzen ook moeten

aanpassen, maar daarvoor

hebben de meeste klanten

geen of weinig begrip. Dus

dat was al een reden om te

stoppen", aldus de

onderneemster. Er komt

toch in tijd wel iets dat in

deze tijd past voor business. 

TTMM  
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Ramps Logistics Ltd. werkt samen met Telesur aan
Cross Border Device Drive

'Het belangrijkste dat tijdens

de covidpandemie aan

schoolgaande kinderen kan

worden aangeboden is een

technologisch apparaat.

Door de verstoring van het

face-to-face onderwijs zijn

veel kinderen, in het

bijzonder die uit een sociaal

zwak milieu, ernstig de

dupe.' In december 2020

lanceerde Ramps Logistic

Ltd. zijn Cross Border Device

Drive-initiatief met als doel

om gezinnen in Guyana,

Suriname en Trinidad en

Tobago te helpen om de

digitale kloof in

onlineonderwijs te

overbruggen. Hiertoe is

Ramps een samenwerking

aangegaan met Telesur. Dit

bedrijf heeft 20 tablets

geschonken.

Ramps voerde

onlangs de eerste fase van

de distributie van deze

apparaten uit in Suriname,

Guyana en Trinidad en

Tobago. De tablets zijn

gedoneerd aan studenten

die niet over de middelen

beschikken om toegang te

krijgen tot en succesvol deel

te nemen aan online leren.

Dit project is tot dusver het

eerste in Suriname, die zich

uitstrekt tot studenten van

het Natuurtechnisch

Instituut en OS Geyersvlijt

en pupillen van Kinderhuis

Elim.

Kevin Julen,

countrymanager voor

Ramps Logistics Ltd., wees

op het belang van dergelijke

samenwerkingen om

zodoende een bijdrage te

leveren aan de ontwikkeling

van de Surinaamse

gemeenschap. Julen: 'Wij

geloven dat we door middel

van partnerschappen tussen

de publieke en private

sector een verschil kunnen

maken om het leven van

deze studenten te

verbeteren en hen te helpen

de digitale kloof te

overbruggen. In een tijd

waarin velen onzeker zijn,

bieden we de broodnodige

hulp'.

Bij de overdracht

van de toestellen zei Jennis

Asraf, manager Corporate

Communicatie bij Telesur,

dat het bedrijf meteen de

voordelen inzag van dit

initiatief voor de

gemeenschap. 'Voor online

onderwijs is de noodzaak

van meer dan een

i n t e r n e t v e r b i n d i n g

duidelijk. Apparaten spelen

ook een belangrijke rol.' 

Sinds het begin van

de pandemie heeft Telesur

internet gesponsord en

meer dan 1.000 apparaten

gedistribueerd naar de

gezondheidszorg en het

onderwijs. 'We willen

andere Surinaamse

organisaties uitnodigen om

dit project ook te

ondersteunen', aldus Asraf.

Dit initiatief is niet

mogelijk geweest zonder de

samenwerking met het

bedrijfsleven. Ramps

Logistic Ltd.is van mening,

dat de particuliere sector

een cruciale rol speelt bij het

bereiken en helpen van

verschillende groepen in

nood, met name kinderen.

'Geen enkel kind mag

achterblijven of benadeeld

worden vanwege gebrek aan

middelen. Als onderdeel van

de bedrijfssector van

Suriname is het ieders plicht

om middelen te mobiliseren

en deze te kanaliseren tot

verheffing van de

gemeenschap.' Ramps

Logistics Ltd. is een supply

chain-technologiebedrijf dat

wereldwijd geïntegreerde

logistieke oplossingen biedt.

Nieuw bestuur Stichting Nyun Combé aangetreden

"Minister Gracia Emanuël

heeft op 22 april 2021 in de

conferentiezaal van het

ministerie van Regionale

Ontwikkeling en Sport het

nieuwe bestuur van de

Stichting Nyun Combé

geïnstalleerd. Met

voorzitter Nabesing Ajeki

wordt het bestuur

uitgemaakt door: Norine

Abena, Furgill Raafenberg,

Nancy Echteld, Omaira

Kwasie en Kyara

Campagne. In de raad van

toezicht hebben zitting:

Eveline Akobe, Eliza

Ficenca en Mavis Koida",

aldus overheidsvoorlichter

Gilly Pansa.

CCuullttuurreeeell  cceennttrruumm

Bewindsvrouw Emanuël

heeft tijden de bevestig-

ingsbijeenkomst de nadruk

gelegd op de statutaire

doelstellingen van de

stichting. Nyun Combé aan

de Kleine Saramaccastraat

in Paramaribo is een

cultureel centrum voor

bewoners van het

binnenland. In de loop van

de tijd heeft het centrum

een marronkarakter

gekregen. De inheemsen

hebben er geen plaats. Daar

moet verandering in

komen. 

DDeeddee  oossoo

De statutaire doelstellingen

van het centrum worden

niet nageleefd. Wat een

cultureel centrum met alles

erop en eraan zou moeten

zijn, is niet veel meer dan

een locatie waar er slechts

dede oso wordt gehouden.

Nyun Combé staat nu

bekend als de locatie waar

marrons overlijdens

rituelen uitvoeren in

Paramaribo. De minister

heeft erop gewezen, dat de

doelstelling veel breder is.

Modern cultureel

centrum

Volgens Pansa bedoelt de

minister, dat de stichting

conform haar doelstelling

moet gaan functioneren.

Dat houdt in: dienen als

doorgangshuis, kortverblijf

voor marrons en

Inheemsen die de stad

bezoeken. Een

ontmoetingsplaats een

informatie- en voorlicht-

ingscentrum over stad en

binnenland. Het houden

van traditionele culturele-

en religieuze activiteiten.

Het gaat erom het cultureel

erfgoed te behouden. Op

dit moment is er hiervan

geen sprake. Daar moet

verandering in komen.  Het

aantredend bestuur moet

ervoor zorgdragen, dat

Nyun Combé een modern

cultureel centrum wordt.

HHDD

CTPP plant bomen op Earth Day
DDcc  WWaanniiccaa  NNoooorrdd--WWeesstt  rrooeepptt  oopp  oomm  mmeeee  ttee  ddooeenn

D
e Dag van de Aarde

(Earth Day) wordt

jaarlijks op 22 april

herdacht in alle landen.

De dag heeft als

doelstelling de

bewustwording van de

consument te vergroten

omtrent de invloed van

haar gedrag op de aarde.

Het thema dit jaar is

'Restore our Earth".

Het Caribbean

Tree Planting Project

(CTPP) Suriname heeft in

dit verband een aantal

bomen geplant op het

terrein van de Parvati

muloschool te Leiding 9.

Deze activiteit is

onderdeel van het project

om 100.000 bomen te

planten in Suriname in

het verlengde van het

planten van 1 miljoen

bomen in het Cara?bisch

gebied voor juni 2021

door de Caribbean

Philanthropic Alliance

Tree Planting Project,

onder de paraplu van de

United Nations.

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

Suraksha Hirasing van

Wanica Noord-West was

op uitnodiging van

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

organisatie ook aanwezig

om mee te doen aan dit

bijzonder gebeuren. In

haar toespraak gaf de

burgermoeder het

volgende aan. "We zijn

vanmiddag hier aanwezig

om enkele bomen te

planten. Maar het is niet

voldoende als we nog

lang willen genieten van

onze moeder aarde. Bij

deze wil ik eenieder

oproepen om in welke

vorm dan ook mee te

helpen onze natuurlijke

processen te waarborgen,

opkomende groene

technologieën en

innovatief denken te

ondersteunen, zodat de

ecosystemen van de

wereld kunnen

herstellen."

De teamleader

van het CTPP-project in

Suriname, Reinier Taus, is

bijzonder tevreden met

de participatie van de

burgermoeder. Hij is de dc

erkentelijk voor haar

deelname en dankt ook

de jongeren, die hebben

meegedaan aan het

planten van bomen in het

kader van Earth Day.
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GGeebboouuww  aaaann  ddee  MMiirraannddaassttrraaaatt  1100  ddaatt  eennkkeellee  jjaarreenn  ggeelleeddeenn  ddoooorr  bbrraanndd  wweerrdd

ggeettrrooffffeenn,,  zzaall  bbiinnnneenn  nniieett  aall  ttee  llaannggee  ttiijjdd  ggeerreessttaauurreeeerrdd  wwoorrddeenn

GGeebboouuww  SSoocciiaallee  ZZaakkeenn  eenn  VVoollkksshhuuiissvveessttiinngg,,  WWaatteerrkkaanntt  3300  &&  3322,,  zzaall  eeiinnddeelliijjkk

ggeerreessttaauurreeeerrdd  wwoorrddeenn

ZZoo  zzaagg  hheett  ggeebboouuww  uuiitt  vvaann  DDee  NNaattiioonnaallee  AAsssseemmbblleeee  vvoooorrddaatt  hheett  iinn  11999966  ddoooorr

bbrraanndd  wweerrdd  ggeettrrooffffeenn

Monumentale gebouwen die
binnenkort gerestaureerd worden

Sol, Basic One en Proprint doneren
12.000 flessen water aan BOG

I
n het kader van

ondersteuning aan het

werk van het Bureau

O p e n b a r e

Gezondheidszorg (BOG),

heeft Sol Suriname in

samenwerking met Basic

One en Proprint , 12.000

flessen water overhandigd

aan het BOG, ten behoeve

van burgers die zich bij het

BOG laten vaccineren.

Het gebruik van

water in het algemeen

voor de gezondheid,

tevens geadviseerd bij het

vaccineren, is de basis

geweest van deze donatie.

De gevaccineerde

personen zullen voorzien

worden van een fles water

bij het BOG.

De leiding van het

BOG, vertegenwoordigd

door onderdirecteur

administratieve diensten

S. Saridjan, sprak haar

dank uit voor deze

welkome donatie en

verzekerde gelijk de

distributie onder de

gevaccineerden. Sol

verleent verder nog

ondersteuning aan het

BOG door het beschikbaar

stellen van brandstof aan

de ondersteunende

diensten van het BOG. 

OOvveerrddrraacchhtt  1122..000000  fflleesssseenn  wwaatteerr::  mmeevvrr..  SS..  LLeeggiimmaann  HHSSEEQQ  aaddvviissoorr  SSOOLL,,  mmeevvrr..  DD..  WWiilllleemmsseenn  SSaalleess

mmaannaaggeerr  BBaassiicc  OOnnee,,  mmeevvrr..  SS..  SSaarriiddjjaann  oonnddeerrddiirreekktteeuurr  BBOOGG,,  ddhhrr..  SS..  LLoo  TTaamm  LLooii  rreettaaiillmmaannaaggeerr  SSooll

eenn  mmeevvrr..  DD..  LLiiee  AA  LLiieenn  bbrraannddmmaannaaggeerr  BBaassiicc  OOnnee

1 voor 12 betaalt één jaar zorg en
opvang Parbatia Sahadew

S
tichting 1 voor 12 betaalt

voor een jaar opvang en

zorg van de 68-jarige

Parbatia Sahadew in het

bejaardentehuis te Nieuw

Nickerie alsook een overlij-

densverzekering bij

uitvaartverzorgingsbedrijf

'Laatste Groet' (Akhri Bidaai).

Louis Vismale van het

programma 1 voor 12 is de

donateurs dankbaar die dit

mogelijk hebben gemaakt,

zo laat 1 voor 12 in een

persbericht weten.

De 68-jarige

mevrouw, die niets in huis

had, is op de dag van vertrek

naar Nickerie voorzien van

schone kleding, alsook

v e r z o r g i n g s a r t i k e l e n .

Stichting 1 voor 12 kreeg de

melding van een

buurtbewoner over de

erbarmelijke situatie van de

mevrouw. Uit nader

onderzoek blijkt dat

Sahadew verstoten is door

haar familie en kinderen.

Vismale kreeg van een van

de kinderen te horen dat de

mevrouw slecht zou hebben

geleefd. Maar Vismale stelt

hoe slecht iemand geleefd

heeft of wat de persoon ook

gedaan heeft, ieder mens

heeft recht op een goed

bestaan. 

Mevrouw Sahadew

werd door Vismale onder

m e n s o n t e r e n d e

o m s t a n d i g h e d e n

aangetroffen in een woning

in het district Saramacca. Zij

was dusdanig verwaarloosd

dat zij niet meer in staat was

te lopen, maar kroop. Zonder

nutsvoorzieningen woonde

zij samen met vleermuizen.

Vismale aarzelde niet en

zocht gelijk hulp bij de

overheid. Door de lange

procedure is hij toen zelf op

zoek gegaan en vond plaats

voor Sahadew in

bejaardentehuis Rust en

Werk te Nickerie. Vismale

vervoerde de bejaarde

mevrouw gelijk naar

Nickerie. Zij had

vermoedelijk dagen niet

gegeten en was ook niet

gebaad. Ze werd voor een

medische controle gebracht

naar het Mungra Medisch

Centrum, waar zij direct

werd opgenomen. Vismale

geeft aan dat mevrouw

Sahadew het nu veel beter

maakt. Door medische

complicaties moet zij nog

zeker een week in het

ziekenhuis liggen. 
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