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SHARWINSAX zet voort in de muziekscene met "The Backseat Boys"

Bizar: Echtscheiding omdat hij
geen geheimen

voor zichzelf kon
houden

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 vrouw diende een

echtscheiding in voor haar

man omdat hij te veel

praatte en geen geheimen

voor zichzelf kon houden.

'Mijn man heeft geen

vertrouwen in mij. In

plaats daarvan deelt hij

zijn problemen met

vrienden en familieleden

die hem zullen misleiden'

gaf zij als uitleg aan de

buitenlandse media. Dit

gebeurde slechts twee

weken na het huwelijk. De

vrouw had ook al gauw

door dat haar man teveel

sprak buiten en alle

geheimen doorvertelde.

De rechter vroeg om het

onderling op te lossen,

maar dit lukte toch niet en

het echtpaar scheidde.

Middels dit verhaal tracht

Dagblad Suriname ook

zulke bizarre

gebeurtenissen aan te

kaarten.

KKhhooeessiiaaaall  PP..
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S
HARWINSAX is een

artiest die muziek

maakt met zijn

saxofoon. Dagblad

Suriname verkreeg de

volgende informatie van

SHARWINSAX over de

ontwikkelingen voor hem

in de muziekwereld.  Hij is

veel bezig geweest in de

studio. Zo heeft hij laatst

een Spaanse single

uitgebracht genaamd 'Me

Gusta' en werkt hij met

diverse artiesten samen.

Zijn volgende solo-release

staat ook alweer voor de

deur. Hij verklapt in

gesprek met de krant dat

zijn volgende nummer een

Caribisch tintje heeft en

zelfs een Portugese naam

draagt: Tentação. 

Afgelopen maanden heeft

hij niet stilgezeten en

heeft hij zelfs gedurfd

achter de microfoon te

gaan staan. Dit heeft zich

goed uitgepakt want

SHARWINSAX en zijn

collega's Nordin (zanger)

en The Blond Afro

(producer) hebben

besloten om als een

collectief verder te werken.

Muziekliefhebbers zullen

SHARWINSAX dus ook

horen rappen/zingen in de

nummers van The

Backseat Boys. 

Nordin is een artiest uit

Den Haag die samen met

SHARWINSAX het Talent

Event van de

Bevrijdingsfestival in Den

Haag heeft gewonnen,

waardoor zij een opstapje

krijgen om volgend jaar te

knallen. Ze noemen zich

"The Backseat Boys", deze

naam is tot stand gekomen

in de studio toen de heren

grappenderwijs teksten

schreven. Ook is het

natuurlijk een beetje

afgeleid van: The

Backstreet Boys. De eerste

single van de heren is

inmiddels al gelanceerd en

heet 'True'.  Dit nummer is

met een mooie clip

uitgebracht. In een

interview met de heren is

er gezegd dat zij zeker in

de gaten gehouden

moeten worden en snel

naar Suriname komen om

een show te geven.

KKhhooeessiiaaaall  PP..  
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MEDLEY 1.0  is productie met
artiesten uit het district Nickerie 

W
e weten allemaal

wel dat ziek zijn

geen pretje is,

maar wist u ook dat er

veel dingen zijn die u zelf

kunt doen om uw

immuunsysteem te

versterken en uw

weerstand op natuurlijke

wijze op pijl te houden?

Wat is uw weerstand?

Uw weerstand is een

andere naam voor uw

afweer- of

immuunsysteem. Uw

immuunsysteem is een

complex netwerk van

cellen, organen, eiwitten

en antilichamen die

allemaal samenwerken

om u te beschermen

tegen bacteriën, virussen,

parasieten, infecties en

andere ongewenste

invloeden van buitenaf.

Kort gezegd zorgt uw

immuunsysteem er dus

voor dat u niet ziek

wordt. Hoewel we

meestal pas stilstaan bij

ons immuunsysteem als

onze afweer wat lager is,

is ons immuunsysteem

altijd hard aan het werk

om ons lichaam te

beschermen.

WWaatt  zziijjnn  ddee  bbeessttee

mmaanniieerreenn  oomm  uuww

wweeeerrssttaanndd  hhoooogg  ttee

hhoouuddeenn??

Omdat uw

immuunsysteem uit zo

veel verschillende

onderdelen bestaat en uw

weerstand ook moeilijk te

meten is, is het lastig om

precies aan te geven

wanneer u onvoldoende

weerstand heeft. Waar

wetenschappers het wel

over eens zijn, is dat een

gezonde levensstijl u  kan

helpen om al die kleine

onderdeeltjes van uw

immuunsysteem op peil

te houden.

EEeennvvoouuddiiggee  ttiippss  oomm  uuww

iimmmmuuuunnssyysstteeeemm  ttee

vveerrsstteerrkkeenn

1.Eet gezond en

gevarieerd

2.Zorg dat u voldoende

slaapt

3.Beweeg en sport

regelmatig, bij voorkeur

in de frisse buitenlucht

4.Probeer een gezond

gewicht te behouden

5.Voorkom stress

6.Let goed op uw hygiëne

7.Knip uw nagels (dit

klinkt misschien als een

rare tip, maar lange

vingernagels kunnen een

voedingsbodem vormen

voor bacteriën en

ziektekiemen)

8.Probeer te stoppen met

roken

Dit kunt u doen als u al

ziek bent:

1.Hoest en nies in een

papieren zakdoekje en

niet in de richting van

andere mensen. Heeft u

geen zakdoekje bij de

hand? Hoest dan in uw

elleboog.

2.Gooi zakdoekje waarin

u niest of hoest meteen

weg.

3.Ga niet werken als u

ziek bent

4.Maak deurklinken,

kranen, lichtschakelaars

en trapleuningen

regelmatig schoon. Ze

vormen namelijk een

broeinest voor virussen

en bacteriën.

5.Was regelmatig uw

handen. Dus niet alleen

na een toiletbezoek.

Een gezond en gevarieerd

eetpatroon met

voldoende groente en

fruit is de basis voor een

sterk immuunsysteem.

Door gezond en

gevarieerd te eten zou u

in principe alle vitamines

en mineralen die u nodig

heeft, binnen moeten

kunnen krijgen. 

Gedurende ons leven

verandert ons

immuunsysteem. Als u

ouder wordt, wordt ook

uw immuunsysteem

ouder en kan u

vatbaarder worden voor

infecties. Regelmatig

bewegen en gezond eten

is voor ouderen daarom

misschien nog wel

belangrijker. Om uw

weerstand ook op latere

leeftijd zo hoog mogelijk

te houden, kunt u er

natuurlijk ook voor

kiezen om een

supplement te slikken.
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VERSTERKING VAN UW
WEERSTAND

H
et artiesten duo,

Tani marshall en

Oreo hebben

gewerkt aan het nieuwste

productie genaamd

MEDLEY 1.0.

Splashmaster Gilly

vertelde dat Tani marshall

en Oreo afkomstig zijn uit

het district en Nickerie en

speciaal naar Paramaribo

zijn gekomen. Zij hebben

FullColour Entertainment

benaderd voor

ondersteuning met als

doelstelling om het verder

te schoppen in de

muziekscene. Ze hebben

een test gedaan en

vervolgens heeft

FullColour Entertainment

via de YouTube channel

Sranan Taki namelijk de

productie MEDLEY 1.0

gelanceerd. 

De organisatie onder

leiding van Splashmaster

Gilly krijgt dagelijks

talenten die zich willen

aansluiten bij FullColour

Entertainment maar men

moet eerst een test doen.

Het artiesten duo, Tani

marshall en Oreo zijn nu

aangetekend door

FullColour Entertainment

en zijn druk bezig te

werken aan hun volgende

track die binnenkort zal

uitkomen. Het jonge

talentvolle duo is heel erg

tevreden met de

samenwerking en alle

behaalde views,

comments en likes op

YouTube zijn een

motivatie voor de

opkomende artiesten. 

KKhhooeessiiaaaall  PP..  

H
et is onderwerp van

gesprek, de reünie

van 'Friends'. En dat

blijft het nog even. Want

nadat we werden verrast

met de eerste beelden van

die langverwachte

hereniging, druppelen nu

ook foto's binnen van

speciale gasten op de set.

Zo is Justin Bieber één van

de sterren die in de special

aflevering van de sitcom te

zien zal zijn. Hij nam zijn

liefje Hailey mee de set op

en daarbij kon een foto

met hoofdrolspelers

Jennifer Aniston en

Courteney Cox uiteraard

niet ontbreken. 

Naast Justin en natuurlijk

de voormalige cast zijn

ook Reese Witherspoon

(die het zusje van Rachel

speelt), Lady Gaga en

David Beckham te zien. 

Ook Justin en Hailey
Bieber verschijnen op set

Friends
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'De nood is hoog in Wageningen'

W
ageningen heeft al

een paar weken te

kampen met

extreme wateroverlast.

Diverse wegen en percelen

staan volledig onder water.

Een districtsbewoner laat

Dagblad Suriname op

vrijdag 21 mei weten dat er

geen middelen worden

vrijgemaakt om brandstof

en materieel in te huren

om het waterprobleem op

te lossen. 'Ik praat over

zeker 400 gezinnen, die nu

in de problemen zitten.

Zouden er wateroverlast-

problemen in het

binnenland zijn, dan zou je

nu rondvliegende

helikopters zien. Jammer

dat ik het zo moet zeggen,

maar de nood is hoog in

Wageningen.'

Hij vraagt de

regering spoedige

aandacht voor het

probleem. Dagblad

Suriname ontving diverse

foto's die laten zien hoe de

situatie vandaag de dag in

Wageningen is.

PPKK

Ondernemers klagen dat zij
moeten stoppen met werken
"Je moet heel  goed

nadenken als  je  mee

w ilt  verkopen deze

dagen.  Het weer laat

niet veel toe en jaagt je

juist  meer in de

kosten", zegt een klein-

ondernemer, die langs

de straat verkoopt,

tegenover Dagblad

Suriname. Hij verkoopt

kleren en schoenen

voor heren, dames en

kinderen. "Mijn spullen

breng ik allemaal met

mijn eigen vervoer naar

de bestemde locatie. Ik

heb ook geen vaste

plaats om te verkopen,

dus kijk ik waar er veel

aanloop is.  Maar het

gaat nog steeds

slapjes", benadrukt de

klein ondernemer. "Als

het heel hard regent, ga

ik alles zo snel

mogelijk moeten

opr uimen. D e tent

waaronder ik verkoop,

is ook zo zwak en als

het hard regent,

worden de kleren nat.

Die dag zie ik dan

eigenlijk als  een

verloren dag. Ik ga niet

inpakken om weer uit

te pakken dezelfde dag.

Het is nu echt heel erg

moeilijk geworden voor

ondernemers, ondanks

je een eigen bedrijf of

hossel heb, zit je nog

met de handen in het

haar."

O ok Melisa

geeft  aan dat het

moeili jk is  haar

bedrijf je  draaiende te

houden in 2021.  "Zelf

als je verplicht gesloten

moet zijn,  ga je  als

ondernemer een

oplossing moeten

zoeken om je personeel

te betalen. Ik weet er

soms geen raad mee. Ik

verander mijn cyber in

een nagelstudio en nu

moet ik dicht vanwege

covid. Ik zit me af te

vragen welke

poppenkast er gespeeld

wordt",  zegt een

duidelijk ontevreden

Melisa. "Je denkt soms

dat het is om je eigen

veiligheid en de

mensen om je heen te

beschermen, maar

diezelfde gasten die je

het moeili jk maken,

leven wel vrij en blij en

genieten zelf van hun

feesten. Ik vind dat het

nu wel tijd wordt dat

zij  samen gaan

brainstormen over

plannen die het land

voor uit  kunnen

brengen en de

problemen die er zijn

gecreëerd om op te

lossen",  benadr ukt

Melisa. "Het lijkt juist

alsof  men niet  weet

hoe een land geregeerd

moet worden.  Je kan

soms iets willen, maar

het w illen is  niet

voldoende, je moet ook

weten hoe ermee om te

gaan. Men vocht voor

macht.  Ze w ilden het

zo graag en nu ze het

hebben, weten ze niet

wat ze moeten doen en

hoe ze ermee moeten

omgaan."

TTMM

2 vechtende broers opgepakt te Munder

D
e politie van het

bureau Munder

kreeg vrijdag 14 mei

een melding van een

vechtpartij in de

Canadastraat. Agenten

troffen daar de broers J.D.

(25) en de 28-jarige N.D.

aan, zo bericht het Korps

Politie een week later,

vrijdag 21 mei. Onderzoek

wees uit dat de broers een

heftige woordenwisseling

kregen die uitmondde in

een vechtpartij.

Buurtbewoners kwamen

in eerste instantie

ertussen, maar de broers

gaven geen gehoor

hieraan.

Bij hun

aanhouding ging één van

de broers, die zo verhit

was, op de vuist met twee

agenten. Hij werd in de

boeien geslagen en samen

met zijn broer

overgebracht naar het

politiebureau.

Beide broers

werden voorgeleid en na

afstemming met het

Openbaar Ministerie door

de politie in verzekering

gesteld.

Man doodt zijn vrouw en pleegt
vervolgens zelfmoord

D
e 79-jarige Johan

Sof en zijn

echtgenote de 78-

jarige Norma Sof-Glasser

zijn donderdag door

vermoedelijk een

kleindochter dood

aangetroffen in hun

woning aan de

Lelydorperweg. De

politie van het bureau

Lelydorp had een

melding ontvangen van

een moord en

zelfmoord. Agenten van

dit bureau en leden van

de afdeling Kapitale

Delicten gingen voor

onderzoek naar de

woning, zo meldde het

Korps Politie Suriname

vrijdagmiddag 21 mei.

Ter plaatse troffen

agenten het lichaam van

Johan Sof hangend aan

een touw onder het

balkon aan. Het lichaam

van zijn vrouw Glasser,

dat geen levensteken

vertoonde, werd in haar

rolstoel aangetroffen.

Een ingeschakelde arts

stelde de dood door

verstikking vast.

Uit het voorlopig

onderzoek is naar voren

gekomen dat het bejaard

echtpaar kenbaar had

gemaakt levensmoe te

zijn. De man moet zijn

vrouw met een touw om

haar nek om het leven

hebben bracht. Hierna

sloeg de bejaarde man

de hand aan zichzelf.

Volgens de arts overleed

hij door ophanging. De

lichamen van het

bejaard echtpaar Sof-

Glasser zijn na overleg

met het Openbaar

Ministerie door de

politie voor de

begrafenis afgestaan aan

de nabestaanden.

A Krant Layout 22.qxd  5/21/2021  10:10 PM  Page 2



Chris Rock klaar
met 'cancel

cultuur': het
wordt te saai

allemaal
H

ollywood Hunger

Games. "Vroeger

huilde ik, nu

zweet ik." Adele

gooide het roer

rigoureus om,

m e t

s p e c t a c u l a i r e

metamorfoses als

resultaat. 

Ze werkt zes dagen

per week met personal

trainer Camila Goodis

("Vroeger huilde ik, nu

zweet ik") en volgt het

Sirtfood Dieet. Sirtfood is

een verzamelnaam voor

voedingsmiddelen die

de sirtuïnes in je

lichaam zouden

stimuleren. De

bedenkers van het

d i e e t ,

voedingsdeskundigen

Aidan Goggins en Glen

Matten, noemen die

sirtuïnes ook wel

skinny genes: genen

die een positieve

impact hebben op

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

spiergroei en

metabolisme.

Collega voedings-

deskundigen maken

gehakt van alle

claims, er is geen

e n k e l

wetenschappelijk

bewijs dat die

voedingsmiddelen

je stofwisseling

zouden opjutten

of spieren zouden

versterken: dat

laatste kan alleen

door sport.

K o r t o m :

f l i t s e n d e

termen, weinig

d e g e l i j k e

inhoud. Dat

Adele is

a f g e v a l l e n ,

komt door

m i n d e r

calorieën en

veel meer

bewegen.
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Pinksterfeest
In traditie van Hemelvaartsdag, zijn wij heel vroeg opgestaan,

en op een plek gras, met vers-frisse dauwdruppels gaan staan.

In navolging van het Pinkster-dauwtrap-traditie van

toentertijd, hebben wij op blote voeten ervaren, de natuur in

al z'n puurheid. Bij gemis krijg je op Pinksterochtend, een

nieuwe mogelijkheid.

Dauwdruppels dansend stukgetrapt, en in absorptie ook

gevoeld, het helen van onze ziel, en hoe ons ondeugd wordt

weggespoeld, gezuiverd en één geworden met ons belijdenis,

zoals bedoeld. Zijn Troonsbestijging was daar, omdat Zijn

Vader Hem ontbood,

en steeg Hij op naar de Hemel, achterlatend beloften van

hoop.

Na het Pasen zou Hij in de buurt van Zijn apostelen blijven,

40 dagen lang bijstaan, barmhartig troosten en onderwijzen,

en nog eens 500 mensen hervormen, en de Heer doen

prijzen. Als Hij gaat, blijven de apostelen in een groep van 120

bijeen, Matthias wordt discipel en Judas en de apostelen gaan

uiteen.

10 dagen later verschijnt ineens, de Allerheiligste in hun huis,

vult de ruimte zich plotseling, met een harde windgesuis,

en verschijnen er vlammetjes boven hun hoofd, in dat geruis.

Eerst bij een paar en al delend, over de hoofden van allemaal,

harten geroerd en vervuld, spreken ze dan elk een ander taal.

Om dit te getuigen haasten zij zich, zielsblij naar buiten,

om op een verwarde en verbaasde feestmenigte te stuiten.

In het gedrang probeert men te ontrafelen, hun verhaal,

de één vindt er herkenning in, de ander maar wartaal,

en weer een ander denkt dat ze praten in dronkenmanstaal.

Petrus legt dit wonder uit, voor een ieder verstaanbaar,

dat het Evangelie zo is geworden, voor iedereen bereikbaar,

waar je ook woont en wat ook jou taal is, nu verstaanbaar.

Petrus spoort het volk aan om te accepteren dit zegengebaar,

dat de tijd nu daar is voor berouw, en te worden Zijn dienaar.

Om zich te laten dopen in Zijn naam, en vergiffenis te vragen,

en dankbaar te zijn, dat Hij onze lasten heeft willen dragen.

3000 gelovigen laten zich die dag dopen, zielen worden

geraakt, in saamhorigheid zo de eerste Christelijke Gemeente

ontstaat, en op datzelfde Pinksterdag, ook ons Christelijk

Kerkjaar ingaat.

FFiijjnnee  eenn  ggeezzeeggeennddee  PPiinnkksstteerreenn..

LLuucciiaa  SS..  GGaannggaaddiinn..

Billie Eilish in 2022
naar Ziggo Dome

B
illie Eilish heeft de

eerste data van haar

Happier Than Ever,

The World Tour

bekendgemaakt. De

zangeres gaat onder meer

naar de Ziggo Dome, op 18

juni 2022. De

kaartverkoop begint

vrijdag 28 mei. De

aankondiging van haar

wereldtour volgt op de

release van haar nieuwe

single Your Power en de

aankondiging van een

nieuw album. Dat album

verschijnt op 30 juli.

Begin 2022 begint de

zevenvoudig Grammy-

winnares haar wereldtour

in New Orleans in

Amerika. Ze gaat langs 32

Noord-Amerikaanse podia

en geeft 18 concerten in

Europa.

Hoe Adele
haar kilo's

vaarwel
zei

A
ls het aan Chris Rock ligt,

wordt er heel snel een

einde gemaakt aan

de zogenaamde 'cancel

cultuur', oftewel het feit

dat er tegenwoordig bijna

niets meer gezegd kan

worden zonder dat iemand

daarvoor moet boeten.

De 56-jarige Amerikaanse

komiek is van mening dat

de wereld een stuk

minder grappig en leuk

wordt als er constant

maar rekening met alles

en iedereen gehouden

moet worden. Dat liet hij

weten in een interview met

de radioshow The Breakfast

Club.

"Ik zie heel veel comedians en

televisieshows die niet grappig

zijn. Ik zie awardshows die niet

grappig zijn. Ik zie films die niet

grappig zijn. En dat komt omdat

iedereen bang is om een verkeerde

move te maken. Dus nemen

mensen dat risico niet meer, om

alles maar veilig te houden. En

daardoor wordt alles enorm saai",

aldus Rock.

Volgens Rock hebben met name

stand-up comedians te lijden onder

de huidige situatie. "Als je ook

maar iets zegt, dan krijg je meteen

de hele 'woke' gemeenschap achter

je aan. En dan krijg je te horen hoe

je het volgens hen moet doen. Maar

het feit dat je iemand gaat vertellen

hoe je een publiek moet bedienen,

getuigt van enorm disrespect naar

dat publiek toe. Want mensen zijn

zelf wel in staat om te bepalen wat

ze wel of niet leuk vinden. Het is

gewoon enorm vermoeiend dat je

bijna niks meer kunt

zeggen zonder dat

iemand daar boos

over wordt. Ik ben

daar klaar mee."

2 DAGBLAD SURINAME INTERNATIONAL Mondaag 06 Maart 20173DAGBLAD SURINAME NATIONAALZATERDAG 22 EN ZONDAG 23 MEI 2021

Naar verwachting ongeveer 1,4 miljard vaten olie al uit de
eerste 3 offshore-ontdekkingen Suriname 

D
e eerste 3 offshore-

ontdekkingen van

Suriname in Blok 58

zullen naar verwachting

ongeveer 1,4 miljard vaten

olie-equivalent opleveren.

Dit schreef Rudolf Elias, in

een brief waarin hij

afscheid nam van

Staatsolie. Hij zei verder,

dat ondanks de pandemie

er goed nieuws was in

2020. De 3 grote

olievondsten van Apache

en Total waren: Maka

Central-1 in januari,

Sapakara West-1 in april en

Kwaskwasi-1 in juli. "Deze

ontdekkingen alleen al

zullen naar verwachting in

de loop van de tijd

ongeveer 1,4 miljard vaten

olie-equivalent opleveren,

en ze bevestigen Suriname

als een belangrijke

opkomende koolwaterstof-

provincie", zei Elias.

"Verdere bevestiging

kwam in december, toen

partners Petronas en

ExxonMobil nog een

ontdekking van

k o o l w a t e r s t o f f e n

aankondigden, met de

succesvolle boring van de

Sloanea-1-exploratieput in

Blok 52." Hij herinnerde

eraan, dat het nieuwe jaar

in januari al snel weer een

nieuwe ontdekking bracht

door Total en Apache in

blok 58 bij de Keskesi East-

1-put.

HHoooogg  tteemmppoo

Analisten zeggen dat Total

en Apache naar

verwachting later dit jaar

hun definitieve invester-

ingsbeslissing (FID) zullen

nemen om olievelden in

Blok 58 te ontwikkelen.

Total heeft onlangs zelfs

bevestigd, dat er plannen

zijn om al in 2025,

ongeveer vijf jaar na de

ontdekking van Maka

Central-1, olievelden in

Blok 58 te gaan

ontwikkelen. Als dit lukt,

zou dit de op een na

snelste ontwikkeling zijn

in het Guyana-Surinaamse

bekken. Dit volgt nadat de

A m e r i k a a n s e

o l i e m a a t s c h a p p i j

ExxonMobil in december

2019 de eerste olie aantrof

op het Liza-veld in Guyana,

iets minder dan vijf jaar na

de eerste ontdekking in

2015. Amerikaanse

m u l t i n a t i o n a l e

investeerder Morgan

Stanley, een bank- en

financiële dienstverlener,

zegt dat de modellering

van Blok 58 aantoont dat

het potentieel 6,5 miljard

vaten olie-equivalent

bevat.

SSuurriinnaammee  mmaagg  rreekkeenneenn  oopp

SSttaaaattssoolliiee

Suriname mag rekenen op

Staatsolie. Dit gaf de

nieuwbakken directeur

van de Staatsolie

Maatschappij Suriname

NV, Annand Jagesar,

onlangs te kennen

tegenover Dagblad

Suriname. "Met veel

motivatie om een bijdrage

te leveren aan de

definitieve ontwikkeling

van Suriname, begin ik

deze uitdaging. De

o f f s h o r e - o l i e -

ontdekkingen hebben

grote potentie en zullen de

basis vormen voor het

maken van het verschil. De

Surinaamse gemeenschap

mag op Staatsolie rekenen.

Na deze ontwikkeling mag

Suriname nooit meer

terugvallen in een

soortgelijke economische

malaise."

Minister Ramadhin: 'Werkgevers mogen werknemers niet
verplichten zich te laten vaccineren'

''EEeenn  ssppeecciiffiieekkee  ggrrooeepp  ggeevvaacccciinneeeerrddeenn  kkaann  iinn  lloocckkddoowwnn  wweeeekkeenndd  ttwweeeeddee  pprriikkjjee  kkrriijjggeenn''

W
e r k g e v e r s

mogen hun

w e r k n e m e r s

niet verplichten om

zich te laten vaccineren

tegen covid-19. Dat zegt

minister Amar

Ramadhin van

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

vrijdag 21 mei met klem

in gesprek met de

redactie van Dagblad

Suriname. ' Ik zie dat

bedrijven eigenhandig

initiatieven nemen om

mensen te verplichten

zich te laten

vaccineren. Dat is een

hele foute benadering.

We hebben vanaf het

begin gesteld,  dat dit

niet  mag.  Je mag een

werknemer niet

verplichten om zich te

laten vaccineren,  nog

meer mag je een

werknemer ongeacht

zijn vaccinatiestatus de

toegang tot de

werkplek belemmeren.

Dit  zijn universele

rechten van de mens en

we moeten daar heel

voorzichtig mee zijn.'

''WWee  ggaaaann  nnooooiitt  zzeeggggeenn

ddaatt  vvaacccciinnaattiiee  vveerrpplliicchhtt

iiss''

Ramadhin: 'Ik doe een

oproep aan alle

werkgevers om de

mensen vrij te laten in

hun keus of  ze zich

willen laten vaccineren

of niet.  We kunnen

nimmer mensen

verplichten en het

hoort ook niet  zo.

B e w u s t w o r d i n g ,

bereidwilligheid, is een

proces welke je ti jd

moet geven.  Er  zal

acceptatie moeten

komen, maar wij zullen

als overheid bli jven

voorlichten dat

vaccinatie noodzakelijk

is. Maar, we gaan nooit

zeggen dat vaccinatie

verplicht is .  Dat is  in

geen enkel land zo.'

D e minister

roept mensen op,  die

door hun werkgever

onder dr uk worden

gezet om zich te laten

vaccineren,  om

daarover een klacht in

te dienen bij  het

ministerie van Arbeid.

'Het ministerie van

Arbeid gaat dan

conform de geldende

procedures optreden.' 

VVaacccciinneerreenn  iinn  wweeeekkeenndd

lloocckkddoowwnn

E en specif ieke groep

mensen kan zich, aldus

Ramadhin,  in het

lockdown weekend

toch laten vaccineren.

G e o p e n d e

vaccinatielocaties zijn

in ieder geval  het

Psychiatrisch Centrum

Suriname en het

Academisch Ziekenhuis

Paramaribo en Health

Control  aan de dr.

S ophie Redmondstraat

in Paramaribo en het

Mungra Medisch

Centr um in Nieuw

Nickerie. 

'De bedoeling is

dat al  gevaccineerde

mensen - in de periode

12 maart tot en met 26

maart - die hun tweede

dosis moeten krijgen,

met hun

v a c c i n a t i e b e w i j s ,

vaccinatiekaart, dat zal

dienen als  een

d i s p e n s a t i e b e w i j s ,

mogen gaan om zich te

laten vaccineren.  Ze

mogen dus alleen op

straat gaan om naar en

van een

vaccinatielocatie te

gaan.  D eze mensen

mogen verder niet  op

straat zijn zomaar en

trouwens,  de

v a c c i n a t i e p o s t e n

hebben openingstijden.

Dus,  laten de mensen

geen misbruik maken.'

GGeeeenn  wwiijjzziiggiinngg  iinn  ddee

pprriioorriitteeiittssggrrooeeppeenn

Er zijn nog geen

w ijzigingen in de

groepen die zich nu

mogen laten

vaccineren,  de

z o g e n o e m d e

p r i o r i t e i t s g r o e p e n .

Ramadhin: 'Die groepen

zijn nog steeds 60-

plussers,  40-plussers

met onderliggende

ziekten,  leden van de

gewapende machten en

leerkrachten. Maar, we

zijn ons ervan bewust

en we zeggen dat ook

steeds,  dat eenieder

gevaccineerd moet zijn

feiteli jk.  Feit  bli jft

echter dat als we nog

niet genoeg vaccins

hebben, wij helaas het

vaccineren niet  voor

iedereen open kunnen

gooien.  Het is  een

kwestie van ti jd,  we

wachten.'

PPKK

"Dit is puur pech" 
"Dit is puur pech", zegt

een groenteverkoper

over de aangekondigde

lockdown. "Je hebt al

een beperkte tijd om te

verkopen en een total

lockdown betekent

weer geen verkoop en

nu kan je ook niet

verkopen door de zware

regens van deze dagen.

Ik draai  steeds op

verlies." Niet alleen de

groenteverkoper,  maar

ook f r uitverkopers

geven aan dat zij verlies

lijden. "Ik heb gemerkt

dat de klanten niet

zoveel  geïnteresseerd

zijn om fruit te kopen.

D e weinige die nog

verkocht worden,  zijn

sinaasappel,  manja en

ananas. Je hebt enkele

ertussen die iets anders

kopen, maar dat heb je

niet  elke dag ",  zegt

Jaime,  een

fruitverkoper. "Elke dag

verkopen, lijkt mij ook

niet meer verstandig. Je

draait  ook nog op

verlies door je

benzinegebr uik en als

je naar huis moet sta je

zo lang in een file."

E en andere

groenteverkoper die

langs de straat

verkocht, is zijn stand

aan het verhuizen. "Ik

had een huis als  het

ware gebouwd langs de

straat om mijn groente

ger ust te verkopen.

Maar na de ervaring van

een aantal  maanden

vind ik het beter voor

mijn huis te verkopen",

zegt de

groenteverkoper.  "Ik

kan het behouden en

op beide plaatsen

verkopen,  maar ik zie

mijn w insten niet.  Ik

ben degene die alleen

op verlies draait."

"De mensen die

om de haverklap ons

het leven moeili jk

maken om ons brood te

verdienen, bieden ons

geen andere oplossing

aan",  aldus de

groenteverkoper.  "Dus

je gaat zelf  moeten

nadenken waar je nog

wat kan verdienen. Ik

hoop in ieder geval dat

dingen in de komende

periode positief lopen.

Als ik nu naar de

situatie kijk en de

verhoogde prijzen in de

w inkels,  zeg ik je  dat

het slecht gaat. En dat

gaat niet alleen om de

prijzen van de winkel,

maar ook je

privéonderhoud en je

gezondheid",  zegt de

groenteverkoper.  

TTMM
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L
ady Gaga (35)

vertelt in de

docuserie 'The Me

You Can't See' over

mentale gezondheid

openhartig over haar

eigen verleden. Zo doet

ze onder andere uit de

doeken dat ze op haar

negentiende is verkracht

door een man die haar

'zwanger achterliet op de

hoek van de straat'.

The Me You Can't See is

een documentaire reeks

gemaakt door prins

Harry en Oprah Winfrey,

die ieder ook hun

verhaal doen over hun

eigen mentale

problemen. Zo onthulde

prins Harry in de eerste

aflevering dat hij alcohol

en drugs gebruikte als

troostmiddel, om te gaan

met het overlijden van

zijn moeder Diana.

In de serie vertelt de

zangeres, die eigenlijk

Stefani Germanotta heet,

dat ze negentien jaar oud

was toen ze een

producer ontmoette die

zei dat ze haar kleren uit

moest doen. "Ik zei nee",

zegt Lady Gaga daarover.

"Ik ging weg en toen

zeiden ze dat ze al mijn

muziek gingen

verbranden. Ze stopten

niet me te vragen mijn

kleren uit te doen. Ik

bevroor en ik weet niet

meer wat er toen

gebeurde."

Lady Gaga voelde zich de

weken daarna 'ziek': "Ik

realiseerde me dat dat

dezelfde pijn was die ik

had toen iemand me

verkrachtte en me

zwanger achterliet op

straat." De zangeres

vertelt dat beide

incidenten haar zowel

fysiek als mentaal

hebben geschaad en dat

ze daar nog altijd last van

ondervindt. "Ik had een

psychose voor een aantal

jaar. Ik was niet

dezelfde vrouw. De

manier waarop ik

pijn voelde, was

hetzelfde als

toen ik

w e r d

verkracht.

Ik heb zo

veel MRI-

scans gehad en

nooit vonden ze

wat, maar mijn

lichaam herinnert

zich wat er gebeurd is."

D e

zangeres kon

zes goede maanden

hebben. "Fantastische

maanden zelfs, maar als

ik dan getriggerd werd

door één klein

dingetje, kon ik me

zo weer slecht

v o e l e n . "

Inmiddels heeft

Lady Gaga

zich, met

veel hulp,

k u n n e n

herpakken. "Maar weet je

waarom het niet goed is

om jezelf pijn te doen?

Omdat het ervoor zorgt

dat je je nog slechter gaat

voelen. Je denkt ook dat

het helpt omdat je

anderen laat zien dat je je

slecht voelt, maar het is

juist het

tegenovergestelde."

Lady Gaga benadrukt

dat ze haar verhaal niet

vertelt voor zichzelf, om

medelijden te krijgen.

"Het is wel moeilijk

om het te vertellen en

ik schaam me er ook

voor. Hoe leg ik uit

aan mensen dat ik

privileges heb,

geld heb,

kracht heb en

ik me toch

e l l e n d i g

voel? Ik

b e n

h i e r

niet

omdat ik

medelijden wil.

Het gaat goed met mij.

Wat ik wil doen is mijn

hart openen voor

anderen, zodat ik ze kan

helpen."

VVEERRVVOOEERR

Opkoop van 2de

handse auto's rijbaar,

mankementen, schade,

tegen contante

betaling. Tel.: 8723680/

8239506.

Pas uit Ned.: 4x

gesloten bestelbus v.a.

bj. 2001, prijs v.a. euro

4.750,-. 1x Isuzu pickup

2 ton, flatbed. Bj. 2001.

Te bezichtigen Radj

Automotive. App/ tel.:

08837770.

Te koop /ruil voor een

kleinere auto Nissan

Quest Van 7 pers.bus

goed onderhouden,

elektrische schuifdak,

full options bj.2007

met bijbetaling heel

mooie auto. Info:

08897005

TTEE  HHUUUURR

Twee winkelunits te

huur aangeboden aan

de

Franchepanestraat/Top

ibolaan. Winkelunit 1

($600 p/m,

eetgelegenheid

mogelijk). Winkelunit 2

($400 p/m)

Bel/Whatsapp:7758110

PPEERRSSOONNEEEELL  

GEVRAAGD:  Wij

zoeken 2 Landbouw

Arbeiders uit

Commewijne (voor

vaste dienst) Goede

primaire- en secund.

arbeidsvoorw. 

Persoonl.soll: KATWIJK

N.V. Ds. Legeneweg te

Commewijne ma-vr 9-

11 vm Meer info: bel

421750. 

PPEERRSSOONNEEEELL  

GEVRAAGD: Wij

zoeken Landbouw

Arbeiders uit

Commewijne die op

afroep willen werken

(dag-arbeiders) .

Persoonl.soll: KATWIJK

N.V. Ds. Legeneweg te

Commewijne ma-vr 9-

11 vm Meer info: bel

421750.

WWOONNIINNGG

Prachtige woning te

koop aangeboden.

Adres: Topibolaan 25 -

Zorg en Hoop, zijweg

Franchepanestraat. 4

slaapkamers. Perceel

groot 442m2.

Bel/Whatsapp:7758110

Te koop 2 huizen

onder 1 dak: 1ste huis:

1 woonk., 3 slpk.,

keuken, b/t, achter

teras en garage. 2de

huis; 1 woomk., 3 slpk.,

2 keukens, 2 b/t met

badkuip, terras +

garage. Prijs: n.o.t.k. (

Adres: de Craneweg

Lelydorp achter

NAKS). Tel.: 8501175 /

8625012.

DDIIVVEERRSSEENN

Dakgoten, longspan of

reparatie en

dakreparatie of

vervangen. Verder

nokplaten en

kraalplaten. Voor info:

A.A. Lala op de

nummers: 8883260 en

ook app op

8812857.Email:

lalaloodgietersurinam

e@gmail.com

Reparatie van

schuiframen,

schuifdeuren, awning

windows, vervangen

van glaswerk,

screenreparatie ook

erbij etc. Tel.:

8731699./8405125

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.

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 gouden

sieraden, auto's,

bromfietsen etc. met

soepele

aflossingmogelijkhede

n! Opkoop VCB panden.

Veilig en Betrouwbaar!

Afhandeling dezelfde

dag! Mob. 8735185/

7630007
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RRaamm

VVeerrlliieeffddee  ggeevvooeelleennss  ssppeelleenn

vvaannddaaaagg  eeeenn  ggrroottee  rrooll..  HHeett

hheeeerrlliijjkkee  hhiieerraaaann  iiss  ddaatt  hheett

hhiieerrbbiijj  ooookk  oomm  jjoouuww  eeiiggeenn

vveerrttrroouuwwddee  ppaarrttnneerr  kkaann  ggaaaann..  GGeeeenn  fflliirrtt,,

hheett  ggaaaatt  hhiieerr  oomm  iieettss  ddaatt  llaannggdduurriigg  eenn

ssttaabbiieell  zzaall  zziijjnn..

SSttiieerr

DDee  ccoommpplliimmeennttjjeess  zziijjnn  nniieett

mmiiss  oopp  jjee  wweerrkk..  JJiijj  hheebbtt  ddee

zzaaaakkjjeess  ddaann  ooookk  wweeeerr  ggooeedd

vvoooorr  eellkkaaaarr..  NNaa  eeeenn  wwaatt

mmooeeiilliijjkkee  ppeerriiooddee  iiss  hheett  ffiijjnn  ddaatt  aalllleess  nnuu

wweeeerr  bbeetteerr  vveerrlloooopptt..  GGeenniieett  ddaaaarr  mmaaaarr

vvaann..

TTwweeeelliinngg

AAffffeeccttiiee  eenn  ttoolleerraannttiiee

zzoouuddeenn  vvaannddaaaagg  hhoooogg  iinn

hheett  vvaaaannddeell  mmooeetteenn  ssttaaaann..

VVeerrggeeeett  nniieett  hhooee  bbeellaannggrriijjkk

vvrriieennddeelliijjkkhheeiidd  iiss  aallss  jjee  bbeenntt

oommggeevveenn  ddoooorr  hhaarrddee  kkooppppeenn..

KKrreeeefftt

JJiijj  hheebbtt  ggeeeenn  zziinn  iinn  hheeffttiiggee

ddiissccuussssiieess  vvaannddaaaagg..  TToocchh

kkuunn  jjee  ooookk  nniieett  oovveerraall  ""jjaa

eenn  aammeenn""  oopp  zzeeggggeenn..  DDaaaarr

wwoorrdd  jjee  ooookk  nniieett  ggeelluukkkkiiggeerr

vvaann..

LLeeeeuuww

JJee  mmooeett  eecchhtt  oopp  jjee  tteelllleenn  ppaasssseenn  vvaannddaaaagg..

LLeett  oopp  aallss  jjee  jjoouuww  ggrreennss

bbeerreeiikktt  eenn  ggaa  zzeekkeerr  nniieett

oovveerr  jjee  ggrreennzzeenn  hheeeenn..  EEnn

ddaatt  tteerrwwiijjll  jjiijj  nneett  vvaannddaaaagg

zziinn  hheebbtt  eeeennss  lleekkkkeerr  ggeekk  ttee

ddooeenn..

MMaaaaggdd

JJee  mmooeett  jjee  bbeetteerr  ccoonncceennttrreerreenn  eenn  mmiinnddeerr

ggaauuww  llaatteenn  aafflleeiiddeenn..  DDaaaarrbbiijj

zziijjnn  jjee  ddaaggddrroommeenn  wweell  ddee

eerrggssttee  vvoorrmm..  HHooee  wwiill  jjee  oopp

ddeezzee  mmaanniieerr  ooooiitt  eeeenn

wweezzeennlliijjkk  ccoonnttaacctt  mmeett

iieemmaanndd  ooppbboouuwweenn??

WWeeeeggsscchhaaaall

JJee  zzuulltt  ddee  bbeehhooeeffttee  hheebbbbeenn  oomm  mmeeeerr  ttiijjdd

mmeett  jjee  ppaarrttnneerr  ddoooorr  ttee

bbrreennggeenn..  HHeett  iiss  eerr  ddee

llaaaattssttee  ttiijjdd  eeeenn  bbeeeettjjee  bbiijj

iinnggeesscchhootteenn..  GGaa  vvaannddaaaagg

nnoogg  eeeenn  vvaakkaannttiiee  bbooeekkeenn,,  eerr

eevveenn  lleekkkkeerr  ttuusssseennuuiitt  mmeett  zz''nn  ttwweeeettjjeess..

SScchhoorrppiiooeenn

JJee  zzuulltt  ggeehheeeell  oonnvveerrwwaacchhtt  eeeenn

bbiijjzzoonnddeerr  iieemmaanndd

tteeggeennkkoommeenn..  LLaaaatt  jjee  nniieett

ddoooorr  jjee  vvrriieennddeenn  ddee  wweett

vvoooorrsscchhrriijjvveenn..  EEeenn  bbeeeettjjee

wwoorrddtt  mmeenn  aallttiijjdd  bbee??nnvvllooeedd

eenn  ddaatt  iiss  ooookk  hheeeell  ggooeedd,,  mmaaaarr  jjee  mmooeett  wweell

jjeezzeellff  kkuunnnneenn  bblliijjvveenn..

BBooooggsscchhuutttteerr

VVaannddaaaagg  ddiieenntt  zziicchh  eeeenn

ffaammiilliieebbeezzooeekk  aaaann..  OOmmddaatt

jjiijj  vvaannddaaaagg  wwaatt  pprriikkkkeellbbaaaarr

bbeenntt  zzaall  hheett  nniieett  aallttiijjdd  eevveenn

ggeemmaakkkkeelliijjkk  zziijjnn  vvrriieennddeelliijjkk  eenn

bbeeggrriippvvooll  ttee  rreeaaggeerreenn..  PPrroobbeeeerr  ttoocchh

ggaassttvvrriijj  ttee  zziijjnn  eenn  jjeezzeellff  vvaann  jjee  bbeessttee  kkaanntt

ttee  llaatteenn  zziieenn..

SStteeeennbbookk

SSoommss  mmooeett  eerr  eeeerrsstt  cchhaaooss

zziijjnn  oomm  hheett  bbeellaanngg  vvaann  oorrddee

iinn  ttee  zziieenn..  SSoommss  mmooeett  jjee  eerr

eeeerrsstt  eeeenn  ppuuiinnhhoooopp  vvaann  mmaakkeenn  vvoooorrddaatt

jjee  iinnzziieett  hhooeevveeeell  jjee  eeiiggeennlliijjkk  vvaann  jjoouuww

eeiiggeenn  ppaarrttnneerr  hhoouuddtt..

WWaatteerrmmaann

EEeenn  ggeebbeeuurrtteenniiss  zzaall  jjee

ttooeekkoommssttbbeeeelldd  iinn  ????nn  kkllaapp

vveerraannddeerreenn..  JJee  dduurrfftt  ddee

ttooeekkoommsstt  wweeeerr  zzoonnnniigg  tteeggeemmooeett  ttee  zziieenn..

JJee  mmaaaakktt  ppllaannnneenn  eenn  bbeenntt  bbiijjzzoonnddeerr

ppoossiittiieeff  iinnggeesstteelldd..  JJee  hheebbtt  kkaannss  oopp  eeeenn

vveerrlliieeffddhheeiidd..

VViisssseenn

JJiijj  mmaaaakktt  jjee  zzoorrggeenn  oomm

nniikkss..  MMoorrggeenn  sscchhiijjnntt  ddee  zzoonn

wweeeerr  vvoooorr  jjoouu..  EErr  kkoommeenn

gguunnssttiiggee  vveerraannddeerriinnggeenn  aaaann..  HHooeewweell

vveerraannddeerriinnggeenn  aallttiijjdd  eevveenn  ppiijjnn  ddooeenn,,

ppaakkkkeenn  ddeezzee  hheeeell  ggooeedd  uuiitt  vvoooorr  jjoouu..

Lady Gaga open over verkrachting: 
'Liet me zwanger op straat achter'
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Beknotting parlementair werk DNA
internationaal aangekaart

IIPPUU  oonnddeerrnneeeemmtt  aaccttiiee  

D
e structurele en

s y s t e m a t i s c h e

beperking van

spreektijden in De

Nationale Assemblee en

daarmee het recht van de

volksvertegenwoordiging

om adequaat

verantwoording te eisen

van de regering, is deze

week diepgaand besproken

tijdens de 7de zitting van

het hoofdbestuur van de

Interparlementaire Unie

(IPU), welke op 19 en 20

mei virtueel is gehouden.

Ook de doodsbedreigingen

en intimidatie van leden

van DNA en de

o n r e c h t m a t i g e

gevangenneming van

gewezen vicepresident

tevens lid van De Nationale

Assemblee, Ashwin Adhin,

zijn aan de orde geweest.

NDP-assembleelid Melvin

Bouva, tevens

hoofdbestuurslid van deze

wereldorganisatie, heeft

naast deze zaken ook

bijzondere aandacht van de

organisatie gevraagd om

middels dialoog zich te

blijven inzetten voor de

bewaking van de

democratie en de rechten

van parlementariërs. Naast

de kwestie in Suriname zijn

ook ernstige misstanden

van de parlementen in

Yemen, Palestina,

Venezuela, Haïti en enkele

andere lidstaten besproken. 

'Ik heb

kennisgenomen van de

vele misstanden van

parlementen in de wereld.

Ik ben net als u erg

verontrust. We moeten

daarom gerichte actie

ondernemen. Democratie

en democratische rechten

van parlementariërs zijn

echter ook in uw lidstaat

Suriname ernstig onder

druk, waarbij leden in het

bijzonder van de

parlementaire oppositie,

door de leiding een ernstige

beknotting dan wel

beperking van hun recht op

spreken wordt opgelegd',

aldus Bouva. Hij voerde

verder aan dat deze zaak

systematisch en structureel

plaatsvindt, waarbij zelfs

het ordereglement

meermaals bewust of

onbewust wordt

genegeerd, zo ook vele

brieven en protesten van

de oppositie en delen van

de samenleving.

Spreektijden zijn volgens

Bouva onvoorspelbaar 'en

worden naar willekeur

opgelegd door de nieuwe

leiding van het parlement,

die veelal gebaseerd zijn op

politieke rancune en een

poging om de regering te

beschermen voor hun

plicht om verantwoording

af te leggen in het

parlement'. Volgens Bouva

werkt deze situatie

stremmend voor de

parlementaire rechten en

plichten. 

IPU's secretaris-

generaal Martin Chinchong

gaf in reactie aan dat een

soortgelijke situatie zich

enige tijd geleden voordeed

in buurland Guyana,

waarbij de toenmalige

oppositie eveneens

aandacht vroeg voor de

beperking van hun rechten.

Na interventie van de IPU

met de leiding van het

Guyanees parlement en de

oppositieleider zijn deze

verschillen en

tekortkomingen succesvol

rechtgetrokken. 

De secretaris-

generaal deed een beroep

op Duarte Pacheco,

president van de IPU, om

deze serieuze kwestie van

haar lidstaat Suriname

nader te onderzoeken en in

dialoog te treden met de

parlementsvoorzitter en de

oppositie, teneinde

verbetering te brengen in

de uitvoering van de

werkzaamheden van haar

leden. De secretaris-

generaal pleitte er

eveneens voor dat indien er

geen verandering komt,

deze kwestie onder de

aandacht te brengen van de

eerstvolgende governing

council van de organisatie.

Hiervoor zal Suriname

eventueel ook een officiële

klacht indienen. 

'Ik zal in conclaaf

treden met de voorzitter

van het parlement in

Suriname en het belang van

de democratie

bespreekbaar maken,

waarbij de relatie tussen

regering en oppositie te

allen tijde bevorderd moet

worden. We rekenen op een

positief dialoog in voordeel

voor alle partijen'', voegde

IPU's president Pacheco

eraan toe. 

B uva gaf tot

slot aan dat hij geloof heeft

in de kracht en

inspanningen van deze

grote internationale

organisatie, om democratie,

dialoog en vrede te

bevorderen en kijkt daarom

uit naar de positieve

ontwikkelingen in dit

kader.

Nieuwe Wet Werktijdenregeling bij DNA 
AAWWJJ  rreeaaggeeeerrtt  oopp  rreecceennttee  ssttuuddiiee  WWHHOO//IILLOO  iinnzzaakkee  rreellaattiiee  llaannggee  wweerrkkttiijjddeenn  eenn  ggeezzoonnddhheeiidd

V
olgens de bevindingen

van een studie van de

Wereldgezondheidsor

ganisatie (WHO) en de

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

Arbeidsorganisatie (ILO)

sterven jaarlijks

honderdduizenden mensen

wereldwijd door lange

werktijden. In een

gezamenlijk onderzoek

schatten de WHO en de ILO

dat er in 2016 745.000

doden vielen als gevolg van

beroerte en hartziekte, een

stijging van 29% sinds 2000.

Het is een eerste

wereldwijde analyse van het

verlies aan mensenlevens en

gezondheid als gevolg van

lange werktijden. Dit meldde

de WHO in een eerder deze

week uitgebracht

persbericht.

De WHO en de ILO

schatten dat in 2016

398.000 mensen stierven

aan een beroerte en 347.000

aan hartaandoeningen

doordat ze minstens 55 uur

per week hadden gewerkt.

Tussen 2000 en 2016 is het

aantal sterfgevallen door

hartaandoeningen als gevolg

van langdurig werken met

42% gestegen en door

beroerte met 19%.

De WHO heeft

regeringen geadviseerd

'wetten, voorschriften en

beleid in te voeren, te

implementeren en af te

dwingen die verplicht

overwerk verbieden en

maximale werktijdlimieten

garanderen' en stelde voor

dat werknemers werkuren

zouden kunnen delen om

ervoor te zorgen dat het

aantal gewerkte uren niet

hoger wordt dan 55 of meer

per week.

In Suriname is

vooralsnog geen onderzoek

gedaan naar de relatie tussen

lange werktijden en gezond-

heidsproblemen. In een

uitgebreide reactie

tegenover Dagblad Suriname

reageert het ministerie

namens de minister van

Arbeid, Werkgelegenheid en

Jeugdzaken (AW&J), Rishma

Kuldipsingh. Het ministerie

geeft aan dat het beleid van

de regering met betrekking

tot werktijden voornamelijk

ligt verankerd in de

arbeidswetgeving die

betrekking heeft op de werk-

en rusttijden. Dat komt

concreet neer op de

Arbeidswet uit 1963 en

uitvoeringsbesluiten die

geslagen zijn. Volgens het

ministerie is recent geen

onderzoek gedaan naar

lange werktijden op de

werkplek in Suriname.

'Suriname gaat uit van de

algemene uitgangspunten

die door de ILO en de WHO

op dit stuk bestaan na

wereldwijd onderzoek.'   

''AAllggeemmeennee  wweerrkkttiijjdd  iinn

SSuurriinnaammee  iiss  88..55  uuuurr  ppeerr  ddaagg

eenn  4488  uuuurr  ppeerr  wweeeekk''

Het ministerie van AW&J

geeft aan dat de algemene

werktijd per dag  voor de

werknemer in Suriname

maximaal 8 ½ uur per dag is

en 48 uur per week. 'Voor

werknemers die uitsluitend

bewakingswerk doen is de

maximale werktijd 12 uur

per dag en 72 uur per week.

Voor werknemers die

voornamelijk, maar niet

u i t s l u i t e n d ,

bewakingswerkzaamheden

doen is de maximale

werktijd 10 uur per dag en

60 uur per week. Voor

bepaalde sectoren zijn ook

langere werkdagen maar

kortere werkweken

toegestaan. Werknemers

hebben minimaal 30

minuten recht op een

rustpauze na een

onafgebroken werkperiode

van 5 uren. Rusttijden

worden niet berekend bij het

aantal werkuren per dag. In

beginsel is het op de zondag

verboden om te werken;

arbeid op de zondag en

daarmee gelijkgestelde

dagen is toegestaan met een

vergunning van het

ministerie van AW&J.'

'Arbeid 's avonds,

van zes uur tot zeven uur 's

ochtend, is ook verboden

(met uitsluiting van diensten

als bewaking of daarmee

gerelateerd) en daarvoor is

ook vrijstelling nodig van de

Arbeidsinspectie. Voor

bedrijven die in shiften

werken dienen de

werkschema's te zijn

goedgekeurd door de

Arbeidsinspectie, hetgeen

bekend staat als de

' g o e d k e u r i n g

werktijdenregeling'. Het is

voor bedrijven mogelijk om

bij incidentele of

permanente verruiming van

de werktijden of bij een

behoefte van overwerk, de

goedkeuring en de

toestemming te verkrijgen

van het ministerie van AW&J

en wel bij de instantie die in

de Arbeidswet is genoemd.' 

Bij het goedkeuren

van de werktijdenregeling,

de verruiming van de

werktijden en een

overwerkvergunning wordt

rekening gehouden niet

alleen met bedrijfsprocessen

en bijzondere behoeften en

karakteristieken van

bedrijven, maar zeker ook

met de veiligheid, de

gezondheid en het welzijn

van werknemers. Daarbij laat

het ministerie zich leiden

door algemeen

geaccepteerde normen over

de arbeidswetgeving, de

'occupational safety and

health', maar ook de

internationale normen van

de Internationale

Arbeidsorganisatie (ILO),

aldus het ministerie.

''OOvveerr  llaannggee  wweerrkkttiijjddeenn  ggeeeenn

lliimmiieetteenn  iinn  wweettggeevviinngg''

AW&J stelt, dat over 'lange

werktijden' geen limieten in

wetgeving opgenomen,

maar internationaal worden

werktijden boven de 48 uur

per week als lang

aangemerkt.  

''MMiinniisstteerriiee  bboooodd  nniieeuuwwee

WWeett  WWeerrkkttiijjddeennrreeggeelliinngg  aaaann

AAsssseemmbblleeee  aaaannggeebbooddeenn''

'Teneinde de wettelijke

regeling van de werktijden in

Suriname te moderniseren,

is na een tripartiete

voorbereiding en advies

verkregen van het tripartiete

Arbeidsadviescollege een

nieuwe Wet

Werktijdenregeling door het

ministerie voorbereid en

door de regering

aangeboden aan De

Nationale Assemblee ter

behandeling. De negatieve

effecten van lange werkuren

zijn mede een reden om het

nieuwe wetsvoorstel aan te

bieden. In dit wetsvoorstel

wordt een voorstel gedaan

om kortere en flexibele

werktijden die meer

bevorderlijk zijn voor de

gezondheid, de veiligheid en

het welzijn van de

werknemers, in te voeren. In

dit wetsvoorstel is

opgenomen dat bij langere

werktijden er verplicht een

advies moet zijn op de

verwachte gezondheids- en

een sociale impactstudie.

Ook wordt regelmatig een

impact gedaan van de

impact die ontstaan is door

deze langere werktijden. De

resultaten van dit onderzoek

zullen bepalend zijn voor de

voortzetting van de

toestemming voor langere

werktijden.'

Volgens het

ministerie van AW&J wordt

in het nieuwe wetsvoorstel

de ruimte geboden voor

flexibele werktijden

waardoor werkgevers en

werkgevers op basis van hun

behoeften de beste

werktijden met elkaar

kunnen afstemmen en

afspreken. 'Na aanname van

de wet zal meer ruimte

ontstaan voor werknemers

en werkgevers om een

werksituatie te creëren zodat

er minder impact is van werk

op de gezondheid, de

veiligheid en het welzijn van

de werkende mens.'     

PPKK
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M
emphis Depay

heeft in een

interview met de

Franse krant L'Équipe zijn

vertrek bij Olympique

Lyon bevestigd. De

aanvoerder van

Lyon speelt

zondag dus

zijn laatste

duel in

d i e n s t

van de

Franse topclub. De 27-

jarige Depay is er naar

eigen zeggen nog niet uit

waar zijn

toekomst ligt,

al wordt zijn

naam al

enige tijd

aan FC

B a r c e l o n a

g e l i n k t .

"Het klopt dat Barcelona

interesse heeft, maar er

zijn ook andere clubs in de

race. Ik heb op dit moment

nog geen besluit genomen

over mijn toekomst. Ik heb

daar wat tijd voor nodig en

dan kies ik mijn volgende

club. Ik wil me eerst

concentreren op het EK",

aldus de aanvaller van

Oranje, die wel laat weten

dat hij Olympique Lyon

alleen inruilt voor een

absolute topclub: ,,Ik

wil naar een van de

twee of drie

grootste clubs

van de vijf

g r o t e

competities:

dat is mijn

doel. Als

mensen me

daar niet goed

genoeg voor

vinden, hebben ze

een probleem

met mij. Ik weet

wat ik kan en ik

laat het ook

zien." 

Memphis Depay vertrekt bij Lyon:
'Barcelona heeft interesse, maar er

zijn meer clubs in de race'

Koeman
stuurt Messi
op vakantie

S
ergio Aguëro vertrekt

definitief naar FC

Barcelona, meldt

transferexpert Fabrizio Romano.

Aguëro zal zijn handtekening in

Camp Nou onder contract zetten

dat voor twee seizoenen loopt. De

Argentijnse spits komt transfervrij

over van Manchester City. In het

Barça-contract van Aguëro is ook een

bonus verwerkt: die wordt

geactiveerd bij het winnen van de

Champions League-bokaal.
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Aguëro
definitief
naar
Barcelona

L
ionel Messi heeft

mogelijk zijn

laatste wedstrijd

voor FC Barcelona

gespeeld. Trainer

Ronald Koeman heeft

de 33-jarige Argentijnse

spelmaker al op

vakantie gestuurd,

waardoor hij zaterdag

ontbreekt in het laatste

competitieduel met

Eibar. Koeman nam het

besluit omdat

Barcelona de landstitel

toch niet meer kan

behalen. Het contract

van Messi bij Barcelona

loopt eind juni af. Het is

nog niet duidelijk of de

Zuid-Amerikaan wil

bijtekenen. Vorig jaar

zomer wilde Messi weg,

maar FC Barcelona liet

hem toen niet gaan.

Messi werd toen in

verband gebracht met

Manchester City en

Paris Saint-Germain.

Messi wordt dit seizoen

met dertig treffers naar

alle waarschijnlijkheid

topscorer van de

Spaanse competitie.

Nummer twee Gerard

Moreno (Villarreal)

staat op 23 treffers.

Eerder stuurde Koeman

ook Pedri al op

vakantie. De

a c h t t i e n j a r i g e

middenvelder kwam

vooralsnog in alle

wedstrijden in actie,

maar krijgt rust met het

oog op het komende

EK.

Colombia geen gastheer Copa América na
aanhoudende protesten tegen regering

C
olombia is niet

langer meer een

van de twee

organiserende landen

van de Copa América,

h e t

landenkampioenschap

van Zuid-Amerika. Dat

heeft de Zuid-

A m e r i k a a n s e

voetbalbond Conmebol

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

bekendgemaakt. De

groeiende sociale

onrust in het land en

daaruit volgende

gewelddadige botsingen

tussen demonstranten

en politietroepen

maken het onmogelijk

het toernooi, dat op 13

juni begint, te

organiseren. Argentinië

is voorlopig de enige

gastheer van de Copa

América, die dit jaar

voor het eerst in twee

landen zou worden

afgewerkt.

OOookk  ttwwiijjffeellss  oovveerr

AArrggeennttiinniiëë

Ook de

v o o r t w o e k e r e n d e

coronapandemie in

Colombia en de rest van

het continent speelt een

rol bij de beslissing om

Colombia te schrappen

als organisator. Om

diezelfde reden zijn er

ook twijfels over de nu

enig overgebleven

organisator Argentinië.

Dat wordt momenteel

getroffen door de

tweede coronagolf. De

bezettingsgraad op de

intensive care-

afdelingen van de

z i e k e n h u i z e n

schommelt nationaal

rond de 70 procent,

maar in de hoofdstad

worden pieken van 85

procent gemeten. Al

meer dan 72.000

mensen in het 45

miljoen inwoners

tellende land overleden

aan de gevolgen van de

longziekte.

TTwweeee  ggrrooeeppeenn,,  ttwweeee

llaannddeenn

Aan de Copa América

doen tien landen mee,

verdeeld over twee

groepen. Groep A met

Argentinië, Bolivia,

Chili, Paraguay en

Uruguay zouden de

wedstrijden in

Argentinië afwerken.

Groep B met Colombia,

titelverdediger Brazilië,

Ecuador, Peru en

Venezuela zouden in

Colombia spelen. Ook

de kwartfinales en halve

finales zouden

gelijkelijk verdeeld

worden over beide

gastlanden. De finale

stond geprogrammeerd

op 10 juli in het

C o l o m b i a a n s e

Barranquilla. De

o p e n i n g s w e d s t r i j d

Argentinië-Chili is op 13

juni in de Argentijnse

hoofdstad Buenos Aires.

2 DAGBLAD SURINAME INTERNATIONAL Mondaag 06 Maart 20175DAGBLAD SURINAME NATIONAALZATERDAG 22 EN ZONDAG 23 MEI 2021

Bijnamen voor politie: 'Zonen van
hermandad, skowtu, lanti, babylon'

D
e politie maakt dezer

dagen headlines in

het nieuws vanwege

de protestactie van de

Surinaamse Politiebond.

Zoals in elk land heeft ook

de politie in Suriname in

de loop der tijden

bijnamen gekregen. Een

veel gebezigde is "Zonen

van hermandad". Wat is de

oorsprong van deze

bijnaam? "Hermandad" is

Spaans voor

"broederschap", van

hermano, broeder.

Hermandad was in de 12de

eeuw de algemene

benaming van een

verbond van kerels, die

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

beschermden. De

bekendste broederschap

uit die tijd was Santa

Hermandad, een verbond

van steden in geheel

Castilië. Later werd dit

verbond georganiseerd tot

een staatsorgaan, waardoor

een enigszins betrouwbaar

politieleger tot stand werd

gebracht. Het doel was

duidelijk: de burger te

beschermen tegen

mishandeling, diefstal,

inbraak en verkrachting. 

HHeerrmmaannddaadd

In Nederland wordt het

woord "hermandad"

gebruikt als ironische

bijnaam voor de

Nederlandse politie in het

algemeen. In de loop van

de geschiedenis is het

woord "hermandad" naar

Suriname overgewaaid. Bij

verwijzing naar de politie

in Suriname gebruikt men

echter de benaming

"zonen van hermandad".

Van waar de toevoeging

met "zonen van" is niet

geheel duidelijk. 

Een meer

algemene benaming voor

politie in Suriname is

"skowtu". Dit woord komt

van het Nederlands woord

"schout". Een schout was

een ambtenaar belast met

bestuurlijke en

gerechtelijke taken en het

handhaven van de

openbare orde. Het woord

"skowtu" is via het Sranang

in de Nederlandse taal

terechtgekomen.

Een nogal veel

gebruikte benaming voor

politie in Suriname is

"babylon". Het wordt meer

in de straattaal in Suriname

gebezigd. Het woord

"babylon" komt van de

reggae song "Babylon

make the rules" uit de

beginjaren '80 van de

vorige eeuw. Steel Pulse

was een Brits reggaeband

met roots uit Jamaica. De

benaming "babylon" voor

politie komt uit de

gettowereld in Suriname.

De benaming

"lanti" voor verwijzing naar

de politie wordt ook veel

gebruikt en is meer

gangbaar in gebruik bij ook

de huidige jongere

generatie Surinamers.

"Lanti" is een Sranan

woord en betekent

letterlijk "overheid". De

benaming "lanti" voor

politie heeft enige

parallellen met "babylon

make the rules". De

gedachte erachter is dat

het de overheid is die

wetten en regels maakt en

ook zorgdraagt voor de

handhaving.  "Lanti" wordt

meer gebruikt voor in

burger geklede politieman

of vrouw. Het kunnen

rechercheurs zijn of leden

van de veiligheids- of

inlichtingendiensten.

SSSS

Banden van auto's sneuvelen op hoek Fred
Derbystraat en Gemenelandsweg

MMiinniisstteerr  NNuurrmmoohhaammeedd::  ''DDiitt  ssoooorrtt  ddiinnggeenn  zzoouuddeenn  bbiinnnneenn  eeeenn  mmiinnuuuutt  ooppggeelloosstt  mmooeetteenn  wwoorrddeenn''

E
en paar

a u t o m o b i l i s t e n

konden hun weg niet

vervolgen, toen banden

van hun auto's sneuvelden

de hoek van de Fred

Derbystraat en

Gemenelandsweg in

Paramaribo. De oorzaak is

het slechte wegdek. Zo is er

een groot gat in de weg. De

foto's spreken voor zich.

Een burger laat de redactie

van Dagblad Suriname

weten tweemaal het

ministerie van Openbare

Werken hierover te hebben

benaderd, maar dat een

reactie uitbleef.

''WWee  kkrriijjggeenn  ggeeeenn  wwaarrmm

aassffaalltt  mmeeeerr  vvaann

lleevveerraanncciieerrss  vvaannwweeggee

sscchhuullddeenn''

In een reactie zegt minister

Riad Nurmohamed van

Openbare Werken niet

bekend te zijn met deze

specifieke problemen op

genoemde kruising. 

'We krijgen heel

veel klachten binnen. En

met dit regenachtig weer

kan je elk moment een gat

ergens krijgen. Maar het

probleem is dat we geen

warm asfalt krijgen meer

van de leveranciers

vanwege schulden. Dus we

gaan een andere methode

moeten zoeken. Maar

inderdaad, ik ben het

ermee eens dat dit soort

dingen binnen een minuut

opgelost moeten worden.

Ik ga dus kijken hoe ik het

in de toekomst op een

andere manier kan

oplossen.'

Duidelijkheid rond aangepaste covid-19 maatregelen
H

et is volgens het

ministerie van

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

gebleken dat de recent

aangepaste covid-19

maatregelen enige uitleg

behoeven. Hierbij enkele

details met betrekking tot de

vaccinatie procedure tijdens

de lockdowns, dispensatie

voor essentiële bedrijven en

spoed dispensatieaanvragen

De vaccinatieprocedure

tijdens de lockdowns

De vaccinatiecampagne

wordt tijdens de lockdown

normaal voortgezet. Dit

brengt enkele praktische

uitdagingen met zich mee.

De volgende vaccinatie

locaties zijn open:

1. AZP (Flustraat): zaterdag

en zondag, 08.00 -15.00 uur

2. Health Control (Drs.

Sophie Redmondstraat)

zaterdag en zondag, 08.00 -

14.00 uur

3. PCS (Letitia Vriesdelaan):

zaterdag en zondag, 08.00 -

14.00 uur

4. MMC (Annastraat,

Nickerie): zaterdag, 10.00 -

15.00 uur

5. De volgende RGD-

poliklinieken: 

o RGD Latour: zaterdag

08.00 - 12.00 uur

o RGD Limesgracht: zaterdag

08.00 - 12.00 uur

o RGD Tijgerkreek: zaterdag

en zondag, 08.00 - 12.00 uur

o RGD Nieuw Nickerie:

zaterdag en zondag, 08.00 -

14.00 uur

Dispensatieprocedure eerste

prik:

1. U registreert online via

deze link

https://laatjevaccineren.sr/re

gistreren/ 

2. U maakt een screenshot

van uw registratie 

3. U kiest de kortste route

naar uw vaccinatielocatie 

4. Op de terugweg toont u

uw vaccinatiebewijs

LET OP! DE POLITIE ZAL BIJ

CONTROLE UW ROUTE EN

TIJD VAN VACCINATIE IN

ACHT NEMEN

D i s p e n s a t i e p r o c e d u r e

tweede prik:

1. Houdt uw vaccinatiebewijs

gereed

2. U kiest de kortste route

naar uw vaccinatielocatie 

3. Op de terugweg toont u uw

vaccinatiebewijs

LET OP! DE POLITIE ZAL BIJ

CONTROLE UW ROUTE EN

TIJD VAN VACCINATIE IN

ACHT NEMEN.

De vaccinatie

prioriteitsgroepen zijn nog

steeds:

1. 60+ ongeacht

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

aandoeningen.

2. 40-60 jaar, met

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

aandoeningen (suikerziekte,

hoge bloeddruk, nierziekten

en ernstig overgewicht).

3. Leden van de gewapende

macht.

4. Leerkrachten.

Lijst van essentiële bedrijven

die open zijn van maandag

tot en met vrijdag

1. De groothandel en

kleinhandel alleen open voor

levering van levensmiddelen

2. Sleepwagens 

3. Supermarkten 

4. Bakkerijen

5. Slagerijen 

6. Pet shops

7. Apotheken

8. Poliklinieken

9. Tandartsen en

fysiotherapeuten alleen voor

spoedgevallen

10. Opticiens (alleen

spoedopvang via

telefoonservice)

11. Zorgverleners (waaronder

mantelzorg en thuiszorg)

12. Openbaar vervoer

13. Servicestations,

uitsluitend voor verkoop van

brandstof, smeerolie e.d.

14. Productiebedrijven voor

voedingsmiddelen inclusief

slachthuizen

15. Productiebedrijven die

essentiële producten ten

behoeve van de gezondheid

vervaardigen

16. Distributiebedrijven van

voedingsmiddelen en

schoonmaakmiddelen

17. Begrafenisondernemers

18. Agrarische sector,

landbouw, veeteelt en

visserij

19. Vliegmaatschappijen

20. Vuilophaaldiensten

21. Schoonmaakbedrijven

verbonden aan essentiële

diensten

22. Geregistreerde

taxibedrijven: met de nodige

covid-19 voorzorgsmaa-

tregelen

23. Essentiële

Overheidskantoren en

instanties 

24. Het Rode Kruis

25. Multinationals en diens

leveranciers

26. Parastatale bedrijven en

diens leveranciers

27. Essentiële medewerkers

van bejaardentehuizen,

internaten en

kindertehuizen 

28. Beveiligingen en

bewakingsbedrijven

29. Geregistreerde

nierdialysecentra

30. Geregistreerde

dierenpraktijken (met

wachtdienstregeling)

31. Vitale afdelingen van de

nutsbedrijven (bv.

storingsdiensten en

distributie van belkaarten)

32. Financiële instellingen

33. Haven en luchthaven

activiteiten

34. Mediahuizen

Alle niet genoemde

diensten worden

geadviseerd zoveel mogelijk

van huis uit te functioneren

en zoveel mogelijk via de

virtuele wijze de

communicatie met hun

klanten te onderhouden.

Spoed dispensatie

aanvragen

Het ministerie van

Volksgezondheid adviseert

hiervoor het ministerie van

Justitie en Politie te

contacten.
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AABBCC  ––CCHH  44..11

0088..0000 Film: Alvin and the

Chipmunks: The

Squeakquel (2008) 0099..3300

Nieuwsuur 1100..0000 Film: To

All the Boys I’ve Loved

Before (2018) 1111..4400 Docu:

Koningin Máxima 50 jaar

(2021) 1133..0000 Film: Thor

(2011) 1155..0000 Spel TV 1177..5555

Docu: Queen of the World

(2018) 1188..4400 Show: Sting

And Shaggy: NPR Music

Tiny Desk Concert (2020)

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

Robert Redford Week:

Truth (2015)        

AABBCC  ––CCHH  44..22

1133..0000 Live Voetbal: Real

Valladolid - Atletico Madrid

1144..5500 Film: Aliens Stole My

Body (2020) 1166..2200 Docu:

Jarvis Landry (2019) 1166..3300

Film: Big Momma’s House

2 (2006) 1188..1100 NOS

journaal 1188..2200 Film: Secret

Magic Control Agency

(2021) 2200..0055 Serie: All Rise

2200..5500 Film: All My Life

(2020) 2222..3300 Serie: GLOW

2233..0000 Docu: Crime Scene:

The Vanishing at the Cecil

Hotel

(2021) Ep 01 

RRBBNN  ––CCHH  55..11  

0099..0000  Doc. 1100..0000  Rashid

Perkhan’s Kal Aaj Aur Kal

1122..3300 Tv Shop HSDS (Herh)

1133..0000 Hindifilm: Welcome

Back (2015) + Fanaa (2006)

1188..0000 SWM Infomercial

1188..0055 Tv-serie:  Qurban

Huwa 1188..3300

Overlijdensbericht 1188..3355

Tv-serie Tujhse Hai Raabta

1199..0000 Saat Din (Week

Journaal) 1199..3300 NOS

Journaal 2200..0000  Felicitaties

2200..2255  Ter Nagedachtenis

2200..3300  Ent Indian Pro Music

League 2211..3355

Overlijdensbericht 2222..3355

Tv-serie: Teri Meri Ek Jindri

+ Hamaari Wali Good News

2233..1155 Hindifilm:

Andhadhun (2018) 0011..3300

Herh.Saat Din 0022..0000  Einde

Uitzending (Wijzigingen

voorbehouden)

AALLPPHHAA  ––CCHH  55..22

0099::0000 Animatie: Bee Movie

1100::0000 Multi Kulti (herh)

1100::3300 Film: Nanny McPhee

1122::0000 Start lockdown film

marathon 

QQNN  SSppoorrtt  ––CCHH  77..22

0077::5555  BMX Supercross

World Cup Day 1 1100::0000

Formula 1 Qualifying:

Monaco GP 1111::1100 Table

Tennis: Fan Zhendong vs

Yudo Muramatsu 1122::3355

Flashback La Liga 1133::0000

Live: La liga: Real Valladolid

vs Atletico Madrid 1155::4455

Live: Serie A: Sampdoria vs

Parma 1177::5555 Men’s

Volleyball: Brazil vs Iran

1199::3355 Movie: Bend It Like

Beckham 2222::0000

Bodybuilding interview:

Julian Smith 2222::5555 Football

doc.: Fernando Torres

0011::2200 Herh. sportcontent 

SSTTVVSS  --CCHH  88..11

0088..0000 Herh. STVS journaal

0088..3300 Kinderfilm:

Madagascar  3 1100..2200 The

Voice 1122..0000 Days of Victory

1133..0000 La Liga: Valladolid -

ATL. Madrid 1155..0000 La Liga:

Betis – Barcelona 1166..4455

Progr stg. RUMAS 1188..1155

Globalsport 1188..4455

Wonderen Vandaag 1188..5555

Progr.: Een woord van God

1199..3300 Het avondjournaal +

wib 2200..1155 Progr.: Tak’nanga

Grassalco 2200..4455 Tv-serie:

The Resident 2211..3300

Speelfilm: The woman in

the window 2233..1155 Tv-serie:

Manifest 0000..0000 Herh. STVS

journaal 0000..3300 Speelfilm:

Miracle at st. Anna 0033..1155

Herh Journaal/globalsport

0044..3300 Speelfilm: The

woman in the window

/Little house on the

Prairie/cartoons

(Wijzigingen

Voorbehouden)

SSTTVVSS  --CCHH  88..22

0066..0000 Volkslied 0066..0055

Kinderprogr. /Muscibreak

0088..3300 PR.L Playoff:

Brentford – Bournemouth

1100..3300 BL.: Union Berlin -

Leipzig 1122..3300 Musicbreak

1133..0000 La Liga: Real

Madrid – Villarreal 1155..0000

Covid-19 Journaal

/Muscibreak 1166..1155

Eurovision Songfestival

2021 1188..1155 Serie: Family

matters 1188..4455  Film:

Timecrafters: The Treasure

of Pirate’s Cove 2200..2255 Serie:

Street Food 2211..0000 Serie:

Catfish the tv show 2211..4455

UFC Fight night 2222..4455 Film:

I am all girls 0000..4455 Serie:

Renegade 0011..3300 Film: Ferry

0033..3300 Docu. - National

Geographic - America

Before Columbus 0055..0000

Musicbreak (Wijzigingen

onder voorbehoud)    

AATTVV  ––CCHH  1122..11

0077::0000 BBC Nieuws 0077::3355

Steven Reyme Ministries

0088::3355 Carmen Sandiego

0099::0000 ATV Nieuws + Sport

i/h Nieuws (Herh. ) 0099::3355

MasterChef Australia 1100::3300

Kinderfilm: The BFG 1122::3355

Savage Builds 1133::3300 Most

Dangerous Ways To School

– Bolivia 1144::3300 Izzy’s Koala

World 1155::0000 De Levende

Steen Gemeente 1155::3300

Cherly’s Inspirations

(Herh.) 1166::0000 Moksi Moksi

(Herh. ) 1166::2200 Entm.:

Michael Jackson Bad 1177::3355

SZF Magazine (Herh. )

1188::0000 ATV Nieuws 1188::5500

Docu.: Smart China 2 1199::3355

Bob Hearts Abishola 2200::1155

BBGO-TV 2211::0000 The Rubing

Health Foundation 2211::3300

Black-Ish 2222::1155 Magnum P.I.

2233::0000 Tv-film: Infamous

0000::3300 ATV Nieuws (Herh.)

0011::0055 Hunters 0022::1100 Tv-

film: Skylines 0033::4455 Tv-

film: Knuckledust 0055::0000

Home Before Dark 0055::5500

BBC Nieuws 0077::3355 Steven

Reyme Ministries

(Wijzigingen

Voorbehouden)

AATTVV  ––CCHH  1122..22

0077::0000 Al Jazeera Nieuws

1166::0000 Eurovision 1177::3300

Tv-film: LEGO Friends

Girlz 4 Life 1199::0000 ATV

Nieuws 1199::4400  Marvels

Runaways 2200::3300 Broke

2211::0000 WWE RAW 2222::0055

Tv-film: Fatale 2233::4455

Shameless (US) 0011::2200

Einde Uitzending

(Wijzigingen

Voorbehouden)

SSCCCCNN  ––CCHH  1177..11

0088::1155 NBA Highlights

(Herh.) 0088::5500 Soccer Doc.:

MessiCirque 0099::5555 Inside

Serie A 1100::3300 Bundesliga:

Borussia Dortmund -

Bayer Leverkusen (Live)

1122::3300 NBA Highlights

1133::0000 La Liga: Real Madrid

- Villarreal/ Real

Valladolid – Atletico

Madrid (Live) 1155::0000 NBA

Playoffs: Game 1: Miami

Heat @ Milwaukee Bucks

(0 - 0) (Live) 1177::3300 NBA

Playoffs: Game 1: Dallas

Mavericks @ LA Clippers

(0 - 0) (Live) 2200::0000  Soccer

Doc.: Luis Sinisterra:

Hunkering Naar de Bal

2211::0000 NBA Playoffs: Game

1: Boston Celtics @

Brooklyn Nets (0 - 0)

(Live) 2233::3300 NBA Playoffs:

Game 1: Portland Trail

Blazers @ Denver

Nuggets (0 -0) (Live)

0022::0000 Sports (Wijzigingen

voorbehouden)    

SSCCCCNN  ––CCHH  1177..22

0088::0000  Anime Serie: Yu-Gi-

Oh! Duel Monsters 0088::2255

Animation Serie: Fast &

Furious Spy Racers 0088::5555

Angelina Jolie Special:

Kung Fu Panda 2 1100::3300

Bundesliga: Bayern

Munich - FC Augsburg

(Live) 1122::3300 Comedy

Serie: Austin & Ally 1133::0000

La Liga: Eibar - Barcelona

(Live) 1155::0000 Europa

League Play Off: FC

Utrecht/ FC Groningen –

Feyenoord Rotterdam/

Sparta Rotterdam (Final)

(Live) 1177::0000 The Voice

(Herh.) 1188::3300 Drama Serie:

The Good Doctor 1199::1155

Doc.: Building Off the Grid

2200::0000 UFC Fight Night:

Rob Font vs. Cody

Garbrandt (Live) 2233::0000

Angelina Jolie Special:

Alexander 0011::5555 MTV

0066::0000 Cartoons

(Wijzigingen

voorbehouden)                  

SSCCCCNN  ––CCHH  1177..33

0077::5555 Movie: Baazigar

1100::5500 Serie: Little

Singham (Herh.) 1111::1155

Movie: Housefull 1133::5500

Movie: Housefull 2 1166::3355

Indian Idol (Herh.) 1177::5500

Serie: India Alert 1188::4455

Movie: Housefull 3 2211::0000

Movie: 99 Songs 2233::1155

Talkshow: A Little Late

With Lilly Sing 2233::4400

Movie: Housefull 4 0022::0055

Movie: Baazigar 0044::5555

Movie: Housefull

(Wijzigingen

Voorbehouden)

ZZoonnddaagg  2233  MMeeii    

AABBCC  ––CCHH  44..11

0088..0000 NOS Studio Sport

0088..4400 Film: The Mitchells

vs. the Machines (2021)

1100..3355 Nieuwsuur 1111..0055

Film: Timmy Failure:

Mistakes Were Made

(2020) 1122..4455 Dit is Jeangu

Macrooy (2021) 1133..3300 Film:

Wedding March 2:

Resorting to Love (2017)

1155..0000 Docu: Pigeon Kings

(2020) 1166..2200 Film: Raising

Izzie (2012) 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 Robert

Redford Week: The Old

Man &amp; the Gun (2018)    

AABBCC  ––CCHH  44..22

1122..0000 Live Voetbal:

Leicester – Tottenham

1133..5500 Serie: Pinky and the

Brain 1144..1100 Serie: Ancient

Aliens 1144..5500 Docu: Sense8:

Creating the World (2015)

1155..4455 Live Voetbal: Atalanta

- AC Milan 1177..3355 Docu:

Celebrity Underrated: The

Mac Daddy Story (Kris

Kross) (2019) 1177..4455 NOS

Journaal 1188..0000 Film: The

Smurfs 2 (2013) 1199..4455 Serie:

Penn & Teller: Fool Us

2200..2255 Film: Hunting

Elephants (2013) 2222..1100

Serie: The Wire 2233..1100

Avondfilm: The Toll (2021)    

RRBBNN  ––CCHH  55..11

0099..0000 Risaalah 1100..0000

Haseen Yaadein 1100..3300 Tv-

serie: Kyun Rishton Mein

Katti Batti 1111..0000 Tv-serie:

Teri Meri Ek Jindri 1122..3300

Hindifilm: De Dana Dan

(2009) + Radhe (2021) +

Tuesday’s & Friday’s (2021)

1188..3300 Overlijdensbericht

1188..3355 Tv-serie: Hamaari

Waali Good News 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

Ent :Indian Pro Music

League 2222..0000

Overlijdensbericht 2222..3300

Hindifilm: Dil Dhadhakne

Do (2015) 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:

Johnny English 1122::0000

Romcom Movies  

QQNN  SSppoorrtt  ––CCHH  77..22

0088::0000 BMX Supercross

World Cup Day 2 1100::0000

Formula 1: Monaco GP

1122::2255 Boxing: Gennady

Golovkin Highlights 1133::3300

Live: La liga: Granada vs

Getafe 1155::3355 Flashback

Ligue 1 1166::0000 Live: Ligue 1:

Brest vs PSG 1188::1100 Movie:

Full Out 2200::1100 Giro d’Italia

Highlights 2211::0000 QN Studio

Sport 2233::0000 NBA

Highlights 0000::0000 Herh

sportcontent 

SSTTVVSS  --CCHH  88..11

0077..4455 Herh. STVS Journaal

0088..1155 On wings of Revival

0099..1155 Serie: Food

unwrapped 0099..4400 SZF

Magazine 1100..0000 Wonderen

Vandaag 1100..4455 The Voice

1122..0000 Pr.L: Liverpool -

Crystal P. 1144..0000 Progr stg.

Rumas 1166..0000 L1:

Stadebourg - PSG 1188..0000 F1 :

Drive to Survive 1188..4455

Progr. CCK: een woord van

God 1188..5555 Weekoverzicht

kabinet VP. 1199..3300 Het

avondjournaal + WIB

2200..0000 1 voor 12 2211..0000

FCCC: Samaritaine - Cavaly

1/2 finale 2233..0000 Serie:

Queen of the South 0000..4455

Herh. STVS journaal 0011..1155

Speelfilm: Bird Box 0033..2200

Herh. STVS journaal 0033..5500

Speelfilm: The witch in the

window /Doc.

/Kinderprogr. (Wijzigingen

Voorbehouden)

SSTTVVSS  --CCHH  88..22

0066..0000 Volkslied 0066..0055

Kinderprogr 0088..0000

Musicbreak (classic) 0099..0000

Serie: Deadliest catch

1100..0000 Formula 1: “Monaco”

1122..0000 PR.L.: Aston Villa -

Chelsea 1144..0000 Docu.

Sportmannen en vrouwen

1144..4455 Serie: Sanford and

son 1155..1155 Covid journaal

1155..4455 Serie A: Atalanta - AC

Milan          1188..0000  FCCC:

Semifinale 2200..0000 In de

keuken met “G” 2211..0000

Billboards Awards 2021

0000..0000 Serie: Marriage

bootcamp 0000..4455 Film: Last

Call 0022..3300 Serie: Good

trouble 0033..1155 Film: Doctor

Sleep 0055..4455 Musicbreak

(Wijzigingen onder

voorbehoud)                           

AATTVV  --CCHH  1122..11

0077::0000 BBC Nieuws 0077::3355

Steven Reyme Ministries

0088::0055 Fast and Furious

Spy Racers 0088::3300 Final

Space 0099::0000 ATV Nieuws +

Sport in het Nieuws (Herh.)

0099::3355 Power Players 1100::0000

WRC Rally Italia Sardegna

Shakedown 1100::4466 The

Arnold Strongman Classic

Rogue Apollon Wheels

1111::3300 Top Gear America

2021 1122::3355 ATV Sport Mix

1133::1155 Texas Metal 1144::0000

Maranatha Ministries 1144::3300

Ravens Home 1155::0000 Street

Food: ASIA 1155::3300 All Hail

King Julien 1166::0000 All Hail

King Julien 1166::3300 Kim’s

Convenience 1177::0000

Superhits (herh.) 1188::0000

Revue: Binnenlands

Weekoverzicht 1188::4400

Cherly’s Inspirations

(Nieuw) 1199::0000 Doc.: Smart

China 2 2200::0000 Running

Wild With Bear Grylls

2211::0000 Milieu Week: Milieu

Effecten Analyse (MEA)

volgens de Milieuwet 2211::0055

Tv-film: The Light

Between Oceans 2233::2255 Tv-

film: Capsized Blood in

The Water 0000::5500 Lost in

Space 0011::4400 Tv Film:

You’ve Got This 0033::3355 Tv-

film: Lost Bullet 0055::1100

Godless 0066::0055 BBC Nieuws

0077::3355 Roep van de

Bruidegom (Wijzigingen

Voorbehouden)

AATTVV  --CCHH  1122..22

0077::0000 Al Jazeera 1166::3300 The

Masked Singer 1177::0000 Q&A

Extra: Bigi Boy 1177::3300 Ellen

Games of Games 1188::0055

America’s Got Talent 1199::3300

Last Man Standing 2200::0000

Tap A Bankstel Met (Herh.)

2211::1100 WWE Smackdown

2222::1155 The Detour 2222::4400 Tv

Film: Bloodfight 0000::0055

Game of Thrones 0011::3355

Einde Uitzending

(Wijzigingen

Voorbehouden)

SSCCCCNN  ––CCHH  1177..11

0088::0055 NBA Highlights

(Herh.) 0088::3300 Doc.: One

Man and His Shoes 1100::0000

Serie A: Internazionale -

Udinese (Live) 1122::0000

Premier League: Leicester

City - Tottenham Hotspur

(Live) 1144::0000 Athletic Doc.:

The Unknown Runner

1155::1100 NBA Highlights 1155::4455

Serie A: Atalanta - AC

Milan/ Bologna - Juventus

(Live) 1177::4455 NBA Playoffs:

Game 1: Los Angeles Lakers

@ Phoenix Suns (0 - 0)

(Live) 1199::0000 Talk - Show:

Business Instyle (Herh.)

2200::3300  NBA: Playoffs: Game

1: Atlanta Hawks @ New

York Knicks (0 - 0)(Live)

2222::3300 NBA Playoffs: Game

1: TBD @ Utah Jazz (0 - 0)

(Live) 0011::0000 Sports

(Wijzigingen

voorbehouden)    

SSCCCCNN  ––CCHH  1177..22

0088::0000 Animation Serie:

The Jungle Book 0088::4455

Animation Movie: The

Magical Wand Chase: A

Sesame Street Special

0099::4455 Animation Serie:

New Looney Tunes 1100::2200

Angelina Jolie Special:

Kung Fu Panda 3 1122::0000

Premier League: Aston Villa

@ Chelsea (Live) 1144::0000

Comedy Serie: iCarly 1144::2255

American Idol  (Herh.)

16:00 Ligue 1: Brest - Paris

Saint Germain (Live) 1188::0000

Infomercial: His Epic

Message will make you

want to save the world

1188::0055 The Voice (Herh.)

1199::0000 Reality Show: Go-Big

Show 1199::4455 Crime Serie:

NCIS 2200::3300 Angelina Jolie

Special: Mr. & Mrs. Smith

2222::2255 Movie: I Am All Girls

0000::1100 Movie: Friday the

13th: The Final Chapter

0011::4400 MTV 0066::0000 Cartoons

(Wijzigingen

voorbehouden)

SSCCCCNN  ––CCHH  1177..33

0077::5500  Movie: Gol Maal

1100::1100 Serie: Motu Patlu

(Herh.) 1100::4400 Movie:

Golmaal: Fun Unlimited

1133::0055 Movie: Golmaal

Returns 1155::2200 MTV

Splitsvilla (Herh.) 1166::2255

Indian Idol (Herh.) 1177::4455

Serie: India Alert 1188::4400

Movie: Golmaal 3 2211::0000

Movie: Golmaal Again

2233::3355 Talkshow: A Little

Late With Lilly Singh

0000::0000 Movie: Bhram: An

Illusion 0022::1100 Movie: Gol

Maal 0044::2255 Movie:

Golmaal: Fun Unlimited

(Wijzigingen

Voorbehouden)

Televisieprogrammaoverzicht 

J
ournalisten staan

altijd klaar om

mensen te

interviewen. Vele

mensen, geven vaak

een subjectieve

mening naar gelang

hun emoties van dat

moment. Bijvoorbeeld

het protest tegen de

coronamaatregelen.

Mensen die willen

feesten, zullen niet

toegeven dat de

minister de

maatregelen moet

nemen om het volk te

beschermen en ook

niet dat de verspreiding

in de hand wordt

gewerkt door de

ongehoorzaamheid van

het volk. Zij die hart

hebben voor land en

volk zullen de

maatregelen zonder

mopperen accepteren.   

Ook politici worden

vaak om hun mening

gevraagd en dan hoopt

men dat het antwoord

kritisch, eerlijk, goed

doordacht en

verantwoord zal zijn,

maar dat is zelden het

geval. De NPS echter,

heeft zich altijd

bewezen als de partij

die integriteit en

fatsoen uitstraalt.

Tijdens interviews

hoort men ze niet

schelden, beledigen of

kwetsen. Ze blijven

fatsoenlijk en correct

onder alle

omst andigheden.

Hiervan getuigt weer

de recente brief van

Gregory Rusland aan

de coalitie om de

benoeming van Leo

Brunswijk terug te

draaien, rustig,

fatsoenlijk en correct.     

Bij vele antwoorden,

vraag ik me echter af

of de mensen echt

horen wat ze zeggen.

Sommige antwoorden

getuigen niet van

professionaliteit daar

ze doordrenkt zijn van

wrok en haat, alsof

men op dat moment

zijn kans grijpt om de

ander indirect een slag

toe te brengen. Hier

wordt de media

duidelijk misbruikt. En

sommige antwoorden

kunnen gewoon

worden afgedaan als

kortzichtig en dom. 

Bijvoorbeeld: Mensen

geven af op het

diaspora beleid zonder

zich erin te hebben

verdiept of voordat ze

het in werking hebben

gezien. Velen oordelen

naar horen zeggen.       

Dan zijn daar die

p l o t s e l i n g e

protestacties. Men

geeft als reden op, de

hoge koers en de

stijgende prijzen in de

winkels. Dat zijn

gewoon feiten, maar

deze mensen staan er

geen seconde bij stil

wie hier de wortel is

van al dit kwaad. Ze

eisen gewoon dat de

nieuwe regering met

zijn toverstafje zwaait

en de rotzooi van 10

jaar in een paar

maanden laat

verdwijnen. Ze trappen

tegen de verkeerde

regering aan. De

regering die deze

ellende heeft

veroorzaakt, blijft

buiten schot en

verkneukelt zich om

die protestacties. De

meute schreeuwt

domweg ’weg met

chan,’ maar denkt niet

verder na. Deze

mensen moeten zich

afvragen hoe de

toestand zou zijn

geweest als de vorige

regering was

aangebleven. Dan was

al deze ellende nog

steeds afgesloten in de

beerput en was het

volk in zalige

o n w e t e n d h e i d

gebleven, maar voor

hoe lang? Eens zou die

ogenschijnlijke rustige

vulkaan zijn

opengebarsten en dan

zou de veroorzaker van

dit kwaad de benen

nemen. Dan zou er

niemand geweest zijn

om land en volk op te

vangen. Gelukkig was

deze regering er toen

de bom was gebarsten

om het volk op te

vangen. Als deze

regering op zijn

achterwerk was blijven

zitten en niets ter

verbetering had

gedaan, dan hadden

de mensen het recht

om te klagen en te

protesteren. Maar

hoewel deze regering

in eerste instantie

vreselijk is

geschrokken van de

omvang van de ellende

die is achtergelaten,

zijn ze niet weggerend.

Ze hebben er hun

schouders onder gezet.

In plaats van

d a n k b a a r h e i d

incasseren ze

tegenwerking en

protestacties. Men

heeft het volk niet

voorgelogen maar

voor, tijdens en na de

v e r k i e z i n g e n

gewaarschuwd dat

herstel niet gemakkelijk

zou zijn. Het gros van

het volk wilde het niet

geloven en speelt nog

steeds voor

struisvogel.                   

Het woord dat op dit

moment het gesprek

van de dag is, is het

woord IMF. Iedereen

schijnt zijn of haar

mening te willen geven

of de regering wel of

niet met IMF in zee

moet gaan. Het IMF is

in het leven geroepen

om landen in nood te

helpen. Het is hun doel

en hun bestaansrecht.

Het IMF leent echter

niet zomaar, ze stellen

wel enkele eisen. Ook

de vorige regering had

aangeklopt bij het IMF.

Daar ze niet aan de

gestelde eisen konden

voldoen, kon het IMF

niet helpen. Ze hadden

te veel onverantwoord

geld geleend en de

economische situatie

van het land was zeer

slecht. President

Santokhi bewandelt nu

dezelfde weg door bij

het IMF aan te

kloppen. Bij hem wordt

het verzoek wel

ingewilligd, ondanks hij

de grote schulden en

leningen van de vorige

regering als ballast op

zijn bord heeft. Het is

een feit dat deze

regering zit met

dezelfde problemen als

de vorige, simpelweg

omdat ze alle lasten

hebben overgenomen.

En toch lukt het

Santokhi wel om een

samenwerking met IMF

voor elkaar te krijgen

omdat de heer

Santokhi het gesprek

goed voorbereid is

aangegaan op basis

van een transparant

herstelplan en

vertrouwen. Hij heeft

zijn zaakjes op orde en

weet waarover hij

praat. Voor het volk is

dit zwaar maar tra fasie

no de.‘ Ook het

Griekse volk weigerde

in het begin om mee te

werken. Er waren veel

protestacties. Tenslotte

zag het volk in dat zich

onderwerpen aan de

IMF regels hun enige

redding was, dus

werkte iedereen mee.

Griekenland is uit het

slop gehaald en zo zal

IMF onder leiding van

Santokhi Suriname

weer op de rails zetten.

Maar dan moet het volk

wel meewerken. Ook

hoor ik vaak mensen

zeggen dat Venetiaan

het heeft gered zonder

IMF. Dat is het beste

bewijs dat deze

mensen er geen flauw

idee van hebben hoe

erg de situatie is. De

situatie van nu is vele

malen erger dan de

situatie tijdens

Venetiaan. Het enige

dat beide situaties

gemeen hebben is dat

ze zijn veroorzaakt

door dezelfde persoon.

Ook de president en de

V P worden

geadviseerd om op hun

daden te letten. Hen

wordt bijvoorbeeld

terecht nepotisme

verweten. De president

is normaal de

aangewezen persoon

om misstanden te

corrigeren. In dit geval

kan hij niet corrigerend

optreden omdat hij zich

hier ook aan schuldig

maakt. Toch zijn

degenen die deze

functie accepteren,

terwijl ze weten

hoeveel problemen ze

hiermee kunnen

veroorzaken, de

e g o s t i s c h e

boosdoeners. Het

vertrouwen van het

volk kan alleen worden

terugverdiend door

clean en integer te

b l i j v e n .

Men protesteert terecht

over de benoeming van

Leo Brunswijk op

meerdere posten. Er

zijn genoeg capabele

mensen die zo’n

functie kunnen

vervullen dus is het

raadzaam om een

andere Surinamer die

baan en het salaris te

gunnen. Degene die

hem benoemt, is dus

fout bezig. Echter hij

die de functie

accepteert terwijl hij al

een andere goed

betaalde functie

bekleedt, moet zich

diep schamen over dit

ego stische gedrag. Hij

die echt van zijn volk

houdt zal nooit zo

gewetenloos zoveel

salarissen opstrijken

terwijl het volk lijdt. Dit

getuigt niet van

innerlijk fatsoen.

En zo zijn er nog vele

uitspraken en

gedragingen die

kunnen worden

geschaard onder de

noemer weet wat je

zegt en wat je doet. Als

mensen achteraf

zouden evalueren over

hetgeen ze gezegd en

gedaan hebben,

zouden ze hiervan

kunnen leren en zo’n

fout geen tweede keer

maken.

W at mensen zeggen

en doen, moeten ze

zelf weten. Van belang

is echter de luisteraar

die zelf moet beslissen

wat hij wel of niet

gelooft, wel of niet

aanneemt en of hij zich

wel of niet laat

aanzetten tot

protestacties. Als

mensen willen

proberen om jou aan te

zetten tot acties en

geweld, is dat hun

keuze dus hun

probleem. Maar zodra

men de macht heeft

om jou blindelings te

laten gehoorzamen,

wordt het jouw

probleem omdat jij ze

(bewust of onbewust)

die macht hebt

gegeven.

Het zijn niet de

dingen zelf die

mensen bang maken,

maar de manier

waarop mensen de

dingen bekijken.

Josta Vaseur
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Regulering van grensverkeer 
op zijn plaats

D
e regering en de

minister van

Defensie hebben

een goed besluit

genomen om de

oostgrens te bewaken.

We hebben eerder hier

kritiek gehad dat we niet

begrijpen hoe de

regering met name de

oostgrens heeft gelaten

voor wat het is. Er is een

o n g e c o n t r o l e e r d e

beweging vanuit beide

kanten van de rivier. De

Franse en de Surinaamse

autoriteiten hebben

erkend dat er een

gemengde gemeenschap

is aan beide zijden van

de rivier. Er zijn

S u r i n a a m s e

gemeenschappen vanuit

het binnenland in Frans

Guyana die onder

e r b a r m e l i j k e

omstandigheden leven.

Het op en neer reizen

heeft verschillende

doelen. Mensen reizen

voor familiedoeleinden

en steeds in het kader

van gezinshereniging.

Maar er zijn ook mensen

die voor inkopen of

toeristische doeleinden

reizen. Het gevaar ligt

hem in het

o n g e c o n t r o l e e r d e

p e r s o n e n v e r k e e r

waardoor wij niet weten

wie allemaal

binnenkomt, wat de

status van de mensen is

en waar naartoe ze

allemaal gaan. De

handelssector in

Suriname is niet echt

goed verenigd en ze

komen ook niet als

collectief naar buiten,

maar de handelszaken in

Suriname zouden voor

hun grote verkopen

afhankelijk zijn van ook

Frans-Guyanese klanten

die met euro's inkopen

komen doen of het geld

hier inwisselen en

daarmee inkopen doen.

De taxisector verdient

eraan, de winkels

verdienen eraan en het is

niet onvoorstelbaar dat

de mensen hier ook eten

en drinken. Door het

verzet van de

bootondernemers in

Marowijne is er naar alle

waarschijnlijkheid geen

overleg geweest tussen

hen en de regering. Op

gegeven moment

hebben zij ook op de tv

verklaard dat ze ondanks

een formele sluiting van

de grenzen bewoon

passagiers zullen

vervoeren als ze goed

betaald worden. Dat was

onder het vorige

managementteam onder

Veira. De sfeer was zeer

confronterend en er is op

basis daarvan geen

overleg geweest. Het is

bekend dat de

aanwezigheid van

g e ü n i f o r m e e r d e

eenheden van de

gewapende macht in

bepaalde delen van het

land zeer gevoelig ligt,

men voelt zich dan direct

geïntimideerd en

bedreigd. Deze

eenheden worden dan

wel eens ook

geprovoceerd. Enkele

dagen terug is bericht dat

militaire eenheden in

Marowijne bezig waren

met patrouilles. Maar op

de rivier is de beste optie

om gezamenlijke

patrouilles te hebben

van het Surinaams leger

en de Franse

gendarmerie. De

g e m e n g d e

gemeenschappen links

en recht van de rivier zijn

klein, het gaat niet om

miljoenen mensen. De

autoriteiten aan beide

zijden van de rivier

zouden een

administratie erop na

kunnen houden

waardoor het

personenverkeer voor

gezinshereniging wordt

gereguleerd. De sluiting

van grenzen van landen

voor het beteugelen van

de Covid-besmettingen

is belangrijk omdat

landen allemaal een

verschillend beleid

hebben bijvoorbeeld wat

betreft het

personenverkeer. Ook

het verschilt het per land

wat voor type personen

allemaal in de landen

worden toegelaten. Dat

maakt dat bepaalde

landen vatbaarder zijn

voor besmettingen dan

andere landen. En zo kan

dus een buurland dat

meer open is, bij illegaal

personenverkeer, het

andere buurland met een

s t r e n g e r

personenverkeer gaan

besmetten. Regulering

en overzicht wat heen en

weer gaat is belangrijk.

Maar nu is het

decennialang zo dat het

personenverkeer op de

Marowijne gekenmerkt

wordt door chaos en

onoverzichtelijkheid, het

is een wildwest waar er

maar  regel geldt: er

gelden geen regels. Een

administratie opzetten

zal op veel verzet

stuiten, ook omdat men

het gezag van de

regering vanuit

Paramaribo niet

accepteert. De fragiele

coalitie die is gesmeed in

2020, heeft

waarschijnlijk gemaakt

dat de regering (de

minister van Defensie)

de stappen niet heeft

genomen om stringente

maatregelen te treffen in

het oosten wat betreft de

sluiting van de

landsgrenzen. Nu is

waarschijnlijk na intern

politiek overleg de stap

wel genomen. De exacte

achtergrond van waarom

men nu wel, is niet

duidelijk, maar het zou

kunnen liggen aan de

b e s m e t t i n g s c i j f e r s

indien die worden

bekeken verdeeld per

district en indien zou

worden gekeken naar de

oorzaak en bron van de

besmettingen. Maar de

maatregel zou ook te

maken kunnen hebben

met preventie en

v e r o n t r u s t e n d e

ontwikkelingen in Frans

Guyana. Op het

wereldnieuws is wel

vermeld dat over het

algemeen de

besmettingen een

dalende trend vertonen,

alleen is dat niet het

geval nog in Suriname.

Het is duidelijk dat de

lockdown-maatregelen

niet werken omdat de

handhaving vooral

buiten het centrum van

Paramaribo soep met

balletjes is. Het is nog

steeds mogelijk om

feestjes te houden onder

het huis langs drukke

wegen. De personen die

langsrijden gaan gewoon

langs, ook de politie. Dus

al wordt de grens

gesloten met het oosten,

intern kan het nog een

tijdje gaan broeien. Dat

zal zo doorgaan, golf na

golf, totdat een groot

deel van de bevolking is

gevaccineerd. Maar

terwijl de regering

oproept tot massale

vaccinatie, zijn er

prominenten binnen de

regeercoalitie en de

regering die de bevolking

oproepen om niet te

gaan vaccineren. De

regeercoalitie heeft

kennelijk moeite om

aanbevelingen en

instructies te

respecteren en te

accepteren van deze

minister van

Volksgezondheid.
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Paho-directeur roept op tot het dichten van diepe vaccinkloof 
''BBrreeiiddtt  vvaacccciinnpprroodduuccttiiee  iinn  LLaattiijjnnss--AAmmeerriikkaa  eenn  hheett  CCaarriibbiisscchh  ggeebbiieedd  uuiitt''--  SSlleecchhttss  33%%  rreeggiioobbeevvoollkkiinngg  iinnggeeëënntt  

P
a h o - d i r e c t e u r

Carissa F. Etienne

roept op tot het

dichten van de 'diepe

kloven'  in de toegang

tot covid-19-vaccins in

Latijns-Amerika en het

C aribisch gebied door

minder te vertrouwen

op import en meer op

uitgebreide regionale

productie van medische

producten,  waaronder

vaccins. 

Dr.  Etienne

wees erop dat slechts

3% van de mensen in

Latijns-Amerika en het

C aribisch gebied

volledig is  ingeënt

tegen covid-19 en legde

er de nadruk op dat het

tekort aan vaccins een

'symptoom' is van de te

grote af hankelijkheid

binnen onze regio van

import van essentiële

m e d i s c h e

b e n o d i g d h e d e n .

'Minder dan 4% van de

medische producten,

die ti jdens de cov id-

respons worden

gebr uikt,  is  af komstig

uit  de regio.  Het

uitbreiden van onze

regionale capaciteit om

strategische medische

benodigdheden te

produceren -  vooral

vaccins - is een must,

zowel voor onze

mensen als met het oog

op de gezondheid' ,

vertelde ze op

donderdag 20 mei aan

journalisten ti jdens

haar wekelijkse

persconferentie.

Dr.  Etienne

vestigde de aandacht

op de 'bouwstenen' van

de regio voor

uitgebreide productie,

sterke academische en

o n d e r z o e k s i n -

s t e l l i n g e n ,

productiecapaciteit  en

r e g e l g e v e n d e

systemen, en een

e f f e c t i e f

a a n k o o p m e c h a n i s m e .

Argentinië,  Brazilië,

Cuba en Mexico hebben

gevestigde productiefa-

ciliteiten voor vaccins,

waar van sommige

worden bijgewerkt om

cov id-19-vaccins te

produceren, zei ze. "We

moeten de productie

opvoeren voor de hele

waardeketen van

vaccins -  van de

ingrediënten die in

vaccins worden

ver werkt tot  de

injectief lacons en

spuiten die ons helpen

ze te leveren - zonder in

te leveren op de

kwaliteit."

Dr.  Etienne

voegde eraan toe dat de

regio 'de mogelijkheden

van mRNA-

technologieën,  welke

de basis vormen van de

zeer effectieve

Moderna- en Pf izer-

vaccins,  moet

omarmen',  maar deze

kunnen ook voor

andere vaccins kunnen

worden gebruikt. "Paho

werkt nauw samen met

WHO aan de hub voor

covid-19 mRNA vaccine

technolog y transfer

hub."

"Paho is ook in

gesprek met regionale

partners, zoals de Inter-

American Development

B ank,  de Organisatie

van Amerikaanse

Staten en haar lidstaten

om ervoor te zorgen dat

landen,  die

geïnteresseerd zijn in

uitbreiding van de

productie, middelen en

ondersteuning krijgen",

zei de Paho-directeur.

Argentinië, Chili

en Peru behoren tot de

landen die al interesse

hebben getoond.  "Om

dit te laten werken", zei

dr. Etienne, 'hebben we

een stappenplan nodig,

een toezegging om

regionaal  gemaakte

producten te kopen en

de zekerheid dat

producten vrijeli jk en

zonder exportverboden

zullen stromen - zelfs

ti jdens noodsituaties.

Ons Revolv ing Fund

staat klaar om te helpen

bij  het kopen en

leveren van deze

producten in onze hele

regio,  zoals we de

afgelopen 40 jaar

hebben gedaan.  E en

r e g i o n a a l

productienetwerk,  dat

voortbouw t op onze

nationale sterke punten

en dat wordt

ondersteund door

a a n h o u d e n d e

f i n a n c i ë l e

verplichtingen,  heeft

lang op zich laten

wachten", vervolgde ze.

"Het is ook onze beste

hoop op een duurzame

oplossing,  want Cov id

zal  niet  het laatste

v ir us zijn dat onze

g e z o n d h e i d s s y s t e m e n

test."

Paho heeft meer

dan 12 miljoen Covax-

ingekochte vaccindoses

geleverd aan landen in

Latijns- Amerika en het

Caribisch gebied. Covax

is de wereldw ijde

alliantie voor een

r e c h t v a a r d i g e

distributie van cov id-

19-vaccins.  Nog eens

770.000 doses zijn

onderweg naar Midden-

Amerikaanse en

C aribische landen, zei

dr. Etienne.

Polls: Burgers zijn redelijk tevreden over
regeringsbeleid aanpak covid-19

AAllggeemmeeeenn  rreeggeerriinnggssbbeelleeiidd  wwoorrddtt  aallss  

''sslleecchhtt''  ggeekkwwaalliiffiicceeeerrdd  

U
it een poll op de

website van

Dagblad Suriname

blijkt dat veel burgers

redelijk tevreden zijn over

de wijze waarop de

regering Santokhi-

Brunswijk de

problematiek rond covid-

19 oppakt. In totaal 441

personen (35 procent)

hebben in de poll

aangegeven redelijk

tevreden te zijn. De

antwoorden 'slecht' en

'superslecht' werd

r e s p e c t i e v e l i j k

aangevinkt door 326 en

320 personen ofwel 26

procent. Slechts 13

procent, 161 stemmers,

blijkt tevreden te zijn

over het gevoerd beleid

om het coronavirus aan te

pakken.

Een van de

mensen die op de

vraagstelling op de

Facebookpagina van

Dagblad Suriname heeft

gereageerd, stelt 'dat

beleid helemaal slecht is'.

'Er is geen controle bij

overheidskantoren, kleine

ruimten met 8 tot 9

mensen. Ik ben de derde

persoon op mijn afdeling

die besmet is. Er is nooit

ontsmet, er wordt

gewoon doorgewerkt en

niet eens bekend gemaakt

dat zoveel besmettingen

daar zijn. Ik hoop dat het

BOG en de regering het

een beetje serieus nemen.'

Een andere schrijft: 'Ik

denk dat de overheid

gewoon bekend moet

maken, de buurten van de

mensen die overleden

zijn aan deze ziekte,

misschien ook de namen,

zodat men zelf op

onderzoek kan uitgaan en

meer gaat beseffen dat

het geen ver-van-mijn-

bed-show is.'

Op de vraag hoe

gedacht wordt over het

algemeen beleid van de

regering sinds zijn

aantreden bijna een jaar

geleden, reageren de

meeste mensen negatief.

924 personen (68

procent) vinkten in de

poll 'slecht' aan. Het

beleid wordt door 340

mensen, 25 procent, als

'redelijk' omschreven,

terwijl slechts 7 procent

(25 stemmen) geen

problemen heeft met het

gevoerde beleid.

PPKK

BOG overhandigt
voorlichtingsmateria
al inzake Tabakswet

aan minister
Kuldipsingh

I
n het kader van de

t a b a k s o nt m o e d i g i n

g-activ iteiten van

d e

Wereldgezondheidsorg

anisatie ( WHO) heeft

Farisha Sheombarsing,

'tabak focalpoint'  van

het 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

(BOG),  op donderdag

20 mei voorlichtings-

materiaal overhandigd

aan minister Rishma

Kuldipsingh van

A r b e i d ,

Werkgelegenheid en

Jeugdzaken (AWJ ).

Het doel  is  om de

Tabakswet zichtbaar

te maken binnen alle

instituten en

instellingen. 

Het materiaal is

van belang om de

Tabakswet zichtbaar

te maken en

bew ustwording te

creëren onder de

samenlev ing.  D e

Tabakswet 2013

verplicht het land tot

uitvoering en naleving

van belangrijke

effectieve maatregelen,

zoals vastgelegd in de

P a n - A m e r i k a a n s e

Gezondheidsorganisati

e (Paho)/WHO-

strategie en actieplan

ter versterking van de

tabaksontmoediging in

de Amerika's  2018-

2022. 
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Immuunsysteem versterken door
gezond voedsel

I
mmuunsysteem is

een andere naam

voor weerstand. Het

immuunsysteem is een

complex netwerk van

cellen,  organen,

eiw itten en

antil ichamen, die

allemaal samenwerken

om jou te beschermen

tegen bacteriën,

v ir ussen,  parasieten,

infecties en andere

ongewenste invloeden

van buitenaf.  Kort

gezegd zorgt je

immuunsysteem er dus

voor dat je  niet  ziek

wordt.  We zitten te

midden van een covid-

pandemie en daarom is

het van belang dat

burgers hun

immuunsysteem extra

gaan versterken. Drs. L.

King geeft  in gesprek

met Dagblad Suriname

aan dat gezond eten

volgens de bekende

'S chijf  van Vijf '

belangrijk is .  Verder

moeten de burgers

voldoende rust nemen

en in beweging blijven.

Ook is het volgens haar

belangrijk dat je  alles

vermijdt dat schadelijk

is voor je gezondheid.

'Een gezond en

gevarieerd eetpatroon

met voldoende groente

en fruit is de basis voor

een sterk

immuunsysteem. Door

gezond en gevarieerd te

eten, zou je in principe

alle v itamines en

mineralen die je nodig

hebt binnen moeten

krijgen', aldus King.  De

belangrijke kansen voor

een gezondere voeding

liggen bij  het

voedselaanbod en dat is

in handen van het

bedrijf sleven.  Dit  kan

het bedrijfsleven doen

door: het verminderen

van reclame voor

ongezonde producten,

een goedkoper aanbod

voor gezond voedsel.

D e overheid zal  de

voor waarden moeten

scheppen voor gezond

voedsel.  D e

consumenten moeten

voldoende kennis

krijgen over gezonde

voeding,  bijvoorbeeld

door voedselcampagnes

te houden.  Om een

g e z o n d e r

voedingspatroon te

bevorderen,  is  het

toepassen van een

integrale strategie van

belang.  D eze strategie

moet niet alleen gericht

zijn op het voedsel en

aanbod, maar ook op de

consument en zijn

omgev ing.  Dit  vereist

een combinatie van

prijsbeleid, wetgeving,

horecabeleid en

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

lichting.  D eze

maatregelen moeten

uiteindelijk ertoe

leiden dat de gezonde

keuze ook de

gemakkelijke keuze

wordt.  Hier voor is

echter een actieve

opstelling van de

overheid nodig.

Bestuur SML overhandigt tussenrapport aan regering inzake
onderzoek gang van zaken SLM

E
ind januari van dit

jaar  kreeg het

n i e u w

aangetreden bestuur

van de Stichting

Machinale L andbouw

(SML) in Wageningen

van de regering de

opdracht om in kaart

brengen wat nog over is

van de SML aan

materiële zaken, zoals

machines en gebouwen.

Het kreeg ook de taak

om na te gaan waarom

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

konden worden

overgedragen aan een

particulier  bedrijf ,

Westland S ama Group

N V van Johnny

Mahespalsingh,  oud-

voorzitter  van het

stichtingsbestuur.

Het vermoeden

bestond begin 2020 dat

er niets meer over is

van de SML.

Mahespalsingh zou

misbr uik hebben

gemaakt van zijn

f unctie om

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

van SML over te dragen

aan zijn eigen bedrijf .

Westland S ama Group

N V verricht

aannemerswerk,  zoals

grondverzet en

schoonmaken van

afvoerkanalen.

''HHeett  wweerrkk  vvaann  hheett

ssttiicchhttiinnggssbbeessttuuuurr  wwaass

iimmmmeennss''

B estuurslid Rashied

D oekhie laat  de

redactie van Dagblad

Suriname in een

gesprek weten dat het

stichtingsbestuur op

donderdag 27 mei zijn

tussenrapport  zal

aanbieden aan de

regering. 'Het werk was

immens, het was veel.

We hebben er ook drie

weken langer aan

gewerkt dan was

gepland.  Na de

overhandiging van het

tussenrapport zal enige

tijd later  ons

eindrapport  volgen.'

D oekhie kan op dit

moment niet ingaan op

de inhoud van het

tussenrapport,  dat  zal

gebeuren nadat het

rapport  in handen is

gesteld van de regering.

MMaahheessppaallssiinngghh  eenn  zziijjnn

WWeessttllaanndd  SSaammaa  GGrroouupp

Mahespalsingh was niet

blij  eind januari  2020

toen het nieuwe

stichtingsbestuur zich

publiekelijk had

uitgelaten over het

handelen van hem. De

oud-voorzitter van het

stichtingsbestuur vond

dat hij  was

gecriminaliseerd.  Het

nieuwe bestuur zou

volgens Mahespalsingh,

na ontvangst van

documenten van hem,

'zien dat men de klok

heeft  horen luiden,

maar niet weet waar de

klepel hangt'.

D e SML was

destijds niet in staat om

haar schulden te

betalen, omdat de Staat

Suriname volgens de

o u d - s t i c h t -

ingsvoorzitter, de SML

nog een bedrag van

rond de US$ 3.8 miljoen

moest betalen voor

g e d a n e

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

M a h e s p a l s i n g h

ontkende echter dat hij

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

had overgedragen aan

de Westland S ama

Group.  B epaalde

bezittingen en de

miljoenen schulden aan

Amerikaanse dollars

zouden door Westland

S ama Group worden

overgenomen en de

parboiled fabriek zou

worden overgedragen

aan Rice P rocessing

Group NV.

M a h e s p a l s i n g h

beweerde verder dat

Wageningen door de

overname van SML

door zijn bedrijf  weer

opbloeide. Immers, de

pellerij  en landbouw

werden volgens hem

weer nieuw leven

ingeblazen.  'Veel

gezinnen verdienen er

hun brood',  aldus de

ondernemer eind

januari vorig jaar.

AAll  iinn  22001188  vvrraaggeenn  oovveerr

oovveerrnnaammee  iinn  aasssseemmbblleeee

Medio oktober 2018

kaartte het toenmalig

V H P - a s s e m b l e e l i d

Jitendra Kalloe de

kwestie rond de SML

aan in D e Nationale

Assemblee. Hij plaatste

vraagtekens bij de wijze

waarop bezittingen van

staatsbedrijf  SML

waren overgenomen

door Westland S ama

Group. Er was volgens

de politicus een

vreemde constr uctie

toegepast door een

particulier  te laten

investeren in een

staatsonderneming. Hij

kreeg echter geen

antwoorden van de

regering en herhaalde

zijn vragen en kritische

opmerkingen ook op

diverse momenten in

2019 in vergaderingen

van het parlement.

Antwoorden bleven uit.

PPKK
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Hen & Ben's Food in Paranam: eerste Chinees
restaurant zonder varkensvlees

A
shna Chan-Jessurun

en haar man Hendrik

Chan hebben hun

etenszaak Hen & Ben's

Food in 2013 geopend in

Paranam. Ashna vertelt dat

zij het eerste Chinese

restaurant in Suriname is

dat geen gerechten van

varkensvlees klaarmaakt of

verkoopt, simpelweg

omdat ze het niet eten. In

het begin werden ze

uitgelachen, "want welke

Chinees eet geen

varkensvlees?" Mensen

geloofden hen niet. Maar

Ashna bleef geloven dat er

nog meer mensen zijn

zoals zij die ook van tijd tot

tijd een tjauwmin lusten,

maar dan zonder

varkensvet en vlees, en dat

hygiënisch bereid is. En ja

hoor, hun klantenkring die

ze hebben opgebouwd in

de afgelopen jaren heeft

dat bewezen. 

De naam Hen &

Ben is afgeleid van

Hendrik en hun zoon

Benyamin. Hendrik is de

kok die de Chinese

gerechten klaarmaakt

volgens het authentiek

Chinees recept van

vroeger. Intussen is hun

menu uitgebreid met

Surinaamse gerechten en

snacks, zoals pizza,

brownies, moksi alesi en

lasagna, die door Ashna

worden bereid. 

Sinds de

coviduitbraak is er veel

veranderd in hun manier

van zaken doen. Ashna:

"Het is belangrijk om je als

ondernemer flexibel op te

stellen en je aan te passen

aan de eisen van de tijd. Zo

alleen kan je groeien.

Social mediamarketing en

delivery service zijn nu

een onmisbaar onderdeel

van onze business

geworden, voorheen was

dat niet zo. Wij gaan nu

naar waar de klant is. De

klant blijft voor ons

koning. Door covid

moesten wij de

mogelijkheid voor

internetbanking creëren

voor onze klanten. Het is

makkelijker en veiliger." 

Aan het begin van

covid in Suriname moest

alles dicht. Verlies voor de

zaak dus, want er waren

geen inkomen. De vaste

lasten gingen gewoon

door. "Nu we weten

waarmee we dealen, is het

belangrijk dat we vooral

creatief moeten zijn om

winst te maken. Nieuwe

producten introduceren, is

niet altijd even

gemakkelijk geweest, maar

het is ons tot nu toe wel

gelukt. De laatste weken

worden ze geconfronteerd

met schaarste aan

ingrediënten en torenhoge

prijzen voor spijsolie, kip,

etcetera. "In deze week is

onze SRD officieel

gedevalueerd. We weten

niet hoe lang we dit nog

volhouden. Alles wordt

duur en haast

onbetaalbaar", aldus

Ashna.

Ze doen take out &

delivery in de buurt. De

bestellingen komen per

app of telefoontje binnen

en worden afgehaald of

geleverd met de auto. De

mogelijkheid tot indoor

dining bieden ze niet meer

sinds de covidpandemie.

Ze hebben ook klanten in

Paramaribo en andere

gebieden. Om hen

tegemoet te komen,

plannen ze een keer per

week delivery's in een

afgebakend gebied

bijvoorbeeld. 'Deze week is

er bijvoorbeeld delivery in

Domburg, volgende week

in Paramaribo.' Wat

catering betreft, leveren ze

overal en anytime, zolang

de bestelling tijdig is

geplaatst.

Tjauwmin, pizza,

pikante kip en snackboxen

worden het meest

verkocht. Het nieuwste

gerecht is de 'Swiet chili

chicken' en dat is nu in

trek. Wat Hen & Ben's Food

aan de samenleving wil

zeggen: "Als u geen zin

heeft om te koken, maar

toch lekker en betaalbaar

wil eten, dan moet u bij

ons zijn."

Voorzitter Vids:
"Meer communicatie
over covid en vaccin

nodig in dorpen"

D
e voorzitter van de

Vereniging van

I n h e e m s e

Dorpshoofden in Suriname

(Vids) Theo Jubitana

bevestigt, dat er sprake is van

een aantal

besmettingsgevallen in het

dorp Powakka. "De mensen

zijn besmet en een aantal

moet in thuisquarantaine.

Ook moeten sommigen in

isolatie. Een vergelijkbare

situatie doet zich voor in

Kabalebo." De districtscom-

missaris aldaar had eerder

aan Dagblad Suriname

aangegeven met tekorten

aan ontsmettingsmiddelen

te zitten. Ondertussen is de

uitbraak zorgwekkend. De

voorzitter van de Vids merkt

op, dat in dorpen mensen

zich vaak uit onbewustheid

niet houden aan de

q u a r a n t a i n e r e g e l s .

Bovendien verloopt 'contact

tracing' moeizaam, omdat de

mensen niet willen

aangeven met wie ze contact

hebben gehad. Dit is het

geval in Powakka. "De

autoriteiten zien massale

vaccinatie als oplossing,

maar we gaan de mensen

niet kunnen verplichten of

dwingen", benadrukt

Jubitana. De inheemse

gezagsdrager heeft gevraagd

om voorlichtingssessies in de

dorpen ten aanzien van het

vaccin en de bijwerkingen

die kunnen optreden. "In de

stad gaat men ervan uit, dat

iedereen ziet wat op tv

verschijnt, maar in mijn dorp

hebben we geen optimale tv-

en radio-ontvangst."

Hierdoor worden grote delen

van de samenleving niet

bereikt en ontbreekt het nog

aan een efficiënte

communicatie in de dorpen,

iets waar ook de voorzitter

van de Osip, Lloyd Read,

eerder al op heeft gewezen.

"Er moet zo snel mogelijk

voorlichting komen", zegt

Jubitana.

RRBB

Sham Binda: "Protestactie donderdag
was politiek getint"

H
et coalitie-lid Sham

Binda (VHP) is van

mening dat de

protestactie van

donderdag politiek getint

was. In gesprek met

Dagblad Suriname geeft hij

aan dat er misbruik wordt

gemaakt van de situatie

om destabilisatie te

veroorzaken. "En wie kan

dat ten goede komen?

Alleen de oppositie. Er is

niet eens rekening

gehouden met de gevaren

van covid-19. Straks gaan

dezelfde mensen de

regering beschuldigen als

er massale besmettingen

ontstaan en er niet genoeg

opvang is voor de

g e ï n f e c t e e r d e n " ,

benadrukt Binda. Hij

onderkent dat de prijzen in

de winkels de pan

uitvliegen en de burgers

het steeds moeilijker

hebben om de eindjes aan

elkaar te knopen, echter is

dit geen vraagstuk dat

overnight opgelost kan

worden.  

Binda brengt in

herinnering dat er gewerkt

wordt aan een sociaal

vangnet. Hij wijst erop dat

het IMF hoge eisen stelt,

die pas zullen werken als

Suriname zich eraan

houdt. Hij vindt dat het

menigeen ontgaat dat het

IMF niet staat te springen

om met Suriname in zee te

gaan; het geld komt pas als

de gestelde doelen

behaald worden. Het

oppositielid Patrick

Kensenhuis (NDP) geeft

overigens aan niet achter

het enorme protest te

staan; hij spreekt het

eveneens niet goed dat de

emoties van burgers

zwaarder zijn gaan wegen

ten opzichte van de

gevaren van covid-19.

Daarvan is Binda niet

overtuigd. "Het geheel is

georkestreerd door de

oppositie. Waarom zou

men anders de leuze 'Weg

met Chan' hanteren? Voor

mij wekt dit de indruk dat

het niet meer gaat om

alleen de belangen van de

politiebond", aldus Binda. 

KKSSRR

Patrick Kensenhuis staat niet achter protest
""RReeggeerriinngg  hhaadd  oovveerrlleegg  mmooeetteenn  pplleeggeenn  eenn  pprrootteesstt  mmooeetteenn  vvoooorrkkoommeenn""

H
et assembleelid

Patrick Kensenhuis

(NDP) spreekt het

niet goed dat de emoties

van burgers zwaarder zijn

gaan wegen ten opzichte

van de gevaren van covid-

19. Op het

Onafhankelijkheidsplein

hebben vele burgers

donderdag hun frustraties

kenbaar gemaakt over de

steeds stijgende prijzen en

de karige lonen. "Het

protest was een vrij

gevaarlijke situatie wat

betreft covid-19. Ik heb het

daarom niet als prettig

ervaren. Laten we hopen

dat hiermee het aantal

covid-besmettingen niet

drastisch zal toenemen,

anders zitten we met een

grotere crisis", benadrukt

Kensenhuis tegenover

Dagblad Suriname.

Hij vermeldt erbij

dat de huidige regering het

protest had moeten

voorkomen, daar de

politiebond dat van

tevoren had

aangekondigd. "De

regering had overleg

moeten plegen met alle

groepen die tot actie

wilden overgaan, maar

helaas is dat niet gebeurd."

Op weg naar het IMF is de

wisselkoers gesprongen

naar SRD 24 en de prijzen

in de winkels zijn nog

verder gestegen. Zelf is

Kensenhuis geen

voorstander van een

samenwerking met het

IMF vanwege de zware

gevolgen. "Als je nu

Amerikaanse dollars wil

kopen, moet je bijna SRD

25 neertellen. Ook de

Centrale Bank hanteert nu

een koers van SRD 21. Als

het zo doorgaat, betekent

het dat de

prijsverhogingen niet

zullen stoppen en dat het

h e r s t e l p r o g r a m m a

averechts zal werken." 

Kensenhuis vindt

dat er geen verlichting is

gebracht met betrekking

tot de prijzen van

basisgoederen, terwijl er

wel een retentieregeling

geïmplementeerd is voor

het importeren van

basisgoederen. De

retentieregeling houdt in

dat exporteurs 30% van

hun opbrengsten

inwisselen tegen de CBvS-

koers, dat is doorgaans

lager dan de marktkoers.

Kensenhuis is van mening

dat een logisch gevolg

daarvan moet zijn

verlaagde prijzen in de

winkels. "Maar steeds weer

horen we dat de

prijsverhoging het gevolg

zijn van de hoge

wisselkoersen", aldus

Kensenhuis.  

KKSSRR
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