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'BRIBI NA KRAKTI' is  de officiële theme song voor Natio
Samenwerking tussen Asgar Koster, Raff Chanco en Jay Square

A
SKO Productions

heeft gezorgd

voor de officiële

theme song van ons

voetbalteam Natio.

Asgar Koster vertelde

dat de lancering van de

videoclip genaamd

'BRIBI NA KRAKTI'

reeds heeft

plaatsgevonden op

vrijdag 28 mei in de

avond. Het lied, de

audio was reeds eerder

te beluisteren via

diverse radiostations en

Spotify. Het idee om

een Theme Song voor

Natio te produceren

kwam van Journalist

Arney Belfor, hij

vertelde zijn idee aan

Asgar en op zijn beurt

ging de veelzijdige

artiest in de studio aan

slag. Vervolgens heeft

Koster de twee artiesten

Raff Chanco en Jay

Square erbij betrokken.

Hij koos voor

samenwerking met Raff

Chanco en Jay Square

om het Theme Song een

Caribisch tint te geven

aan de hand van

verschillende talen.

Asgar Koster, Raff

Chanco en Jay Square

hebben elk

samengewerkt aan het

nummer. In de

videoclip zijn de

artiesten te

bewonderen zijn in T-

shirts van Natio en in

een stadion. Dean

Gorré, bondscoach van

Suriname, sponsor GO2

en de Surinaamse

Voetbalbond hebben

heel positief en blij

gereageerd. Met de

ondersteuning van

sponsoren is het zover

gekomen. 

KKhhooeessiiaaaall  PP..

Lionsclub Parwani gedenkt Huize Ashiana

L
ionsclub Parwani

heeft een donatie

gedaan aan Huize

Ashiana. Dagblad

Suriname verkreeg de

volgende informatie. De

geste aan Huize Ashiana

bestond uit de volgende

producten: 50 kg paloma

rijst,1 zak aardappel,1 zak

uien,1 krat bacoven,10 tray

water, 33ml,6 tray oasis

dranken,3 tray cola/lemon

drankjes en 50stuks

mondkapjes. Brenda van

Daal, directeur van Huize

Ashiana heeft de goederen

ontvangen genomen en is

heel blij met de geste. De

president van Lionsclub

Parwani, Rezah Amirkhan

bevestigd het gebeuren en

geeft het volgende aan.

Deze geste is het laatste in

verband met het Ramadan

project van de club. De

overdracht vond plaatst

door lion Prem Ramautar

,lion Harry Soeklal en lady

Reina. (PIS partner in

service). Lions Club

parwani bedankt nogmaals

alle donateurs die de club

ondersteunen.

KKhhooeessiiaaaall  PP..  

Kim Kardashian en kinderen
waren besmet met corona

K
im Kardashian en haar

kinderen werden zo

heftig geraakt door het

coronavirus, dat de opnames

van haar televisieshow voor

tenminste twee weken

gestopt moesten worden.

Ook had het gevolgen voor

Kim's examen om advocaat te

worden, iets wat ze niet kon

doen vanwege het virus,

meldt TMZ.

Kim's jongste zoon Saint werd

als eerste positief getest,

waarna snel de rest van de

familie volgde. Saint zou

besmet zijn geraakt op zijn

school, waardoor hij het virus

naar huis bracht. Niet lang

daarna werd ook zijn oudste

zusje North positief

bevonden, net als Kim zelf.

Volgens de realityster

voelden zij en haar kinderen

zich een aantal dagen flink

beroerd, maar wisten ze toch

goed te herstellen. Ook al

ging dat ten koste van Kim's

examen en commerciële

klussen, maar dat nam Kim

op de koop toe. "Ja, ik had

heel hard gestudeerd, dus

natuurlijk baalde ik van die

examens. Maar de

gezondheid van mijn

kinderen is altijd belangrijker,

dus het is wat het is. Dat

examen kan ik later ook nog

een keer doen, dat komt wel

goed. Om mijn kindjes

gezond te zien is het

allerbelangrijkste."

'Friends'-sterren kregen bijna
een échte relatie

I
n de serie Friends

speelden Jennifer Aniston

en David Schwimmer de

personages Ross en Rachel.

De twee waren een koppel en

ook heel vaak niet, en blijken

bijna in het echte leven ook

een koppel geworden te zijn.

De romance tussen Ross en

Rachel was in de serie

behoorlijk tumultueus.

Hoewel de twee duidelijk

gevoelens voor elkaar

hadden, was het moeilijk

voor hen om een koppel te

zijn en te blijven. Ross durfde

lang zijn gevoelens niet toe te

geven en zodra ze dat deden,

gebeurden heel wat andere

dingen. Pas in het tweede

seizoen werden ze echt een

koppel.

Aniston en Schwimmer

wisten de dynamiek tussen

Ross en Rachel heel goed en

geloofwaardig neer te zetten.

Nu blijkt dat ze niet gewoon

goede chemie hadden.

Tijdens Friends: The One

Where They Got Back

Together onthulden Aniston

en Schwimmer dat de twee

gevoelens hadden. Dat bleek

nadat host James Corden

vroeg naar relaties op de set.

Aniston gaf toe gevoelens te

hebben voor Schwimmer en

dat hij die later ook bleek te

hebben.

Maar de timing was nooit

goed en telkens had een van

hen een relatie toen de ander

dat niet had. Die grens gingen

ze nooit over.
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Guyana wil voorlopig
geen staats 
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Sushmita Sen heeft
openhartige interacties
met haar fans
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Bigstar Tega komt met nieuwe song 'Kan Kan Uma'
D

e Surinaamse artiest

Bigstar Tega a.k.a.

Vulkaan Faya heeft

zijn een nieuwe productie

uitgebracht. Het nummer

genaamd 'Kan Kan Uma' is

al te bekijken via YouTube

en Spotify. " 'Kan Kan Uma'

is puur een empowerment

voor vrouwen. Ze

verdienen het, zonder

vrouwen is er geen liefde

dus geen leven. De

achterliggende gedachte

van mijn lied is de liefde en

waardering die ik heb voor

vrouwen. Het is een

bewuste keus om alle

sterke vrouwen te eren.

Met dit nummer wil ik

aangeven wat een sterke

vrouw daadwerkelijk voor

een man betekent. Als het

minder goed gaat in een

relatie moeten we de

goede en positieve kanten

van de liefde niet vergeten.

De laatste jaren is er veel

meer sprake van geweld

tegen vrouwen. We

moeten elkaar ook kunnen

loslaten zonder geweld te

gebruiken tegen vrouwen.

In de clip is er gekozen om

te laten zien dat echte

liefde geen dure cadeaus

nodig heeft. Ik  geef een

Pangi aan de vrouw. Zij

ontvangt deze pangi vol

blijdschap ze voelt en

accepteert daarmee de

liefde van de man. Het

schenken van een Pangi

aan een vrouw betekent in

de marron traditie dat je de

vrouw respecteert en

waardeert, de liefde geeft

en erkent als jou vrouw.

Het zijn de kleine dingen

die veel betekenen in een

relatie. Hiermee bedoel ik

dat je dagelijks

communiceert, je toont

respect, je hebt geduld en

vertrouwen voor de vrouw.

Deze kleine dingen

vormen de basis voor een

goede relatie" aldus de

zanger in een gesprek. 

Bigstar Tega is afkomstig

van Matawai in het district

Sipaliwini. Op 10 jarige

leeftijd op school werd zijn

interesse in muziek

ontdekt. Hij behaalde

mooie cijfers voor het

zingen, dit gaf hem een

goed gevoel waardoor hij

meer wilde zingen. De juf

Lorette Lafantie ontdekte

het jong talent. Rond zijn

15de zong de artiest met de

jeugdgroep Youth

Sedation. De groep

bestond uit 4 jongens:

Alka, Tadja, Delta en Tega,

later kwam Jo-an erbij. De

bekende hits van deze

artiest waren onder andere

'Amerkang en Kwai Man'.

Vervolgens is hij naar

Nederland vertrokken. Hij

is daar zijn horizon gaan

verbreden op persoonlijk

vlak en eigen creativiteit

verder gaan ontwikkelen.

In 2008 had hij een

Matawai Faya CD

uitgebracht met friends. De

hit song daarvan was

'Abuja'. Vervolgens heeft

hij een periode in acht

genomen om te kijken

welke voor hem de

muzikale sterke kanten

waren, en dit bleek reggae

te zijn.

KKhhooeessiiaaaall  PP..  

A
ctrice Sushmita

Sen stort vaak

haar hart uit op

social media en heeft

openhartige interacties

met haar fans via het

medium. Op dinsdag

reageerde ze via

Instagram op haar fans

die haar vragen of ze

ook slechte dagen heeft

of als ze altijd positief

blijft. In een lange

notitie, sprak de

voormalige Miss

Universe over het

maken van fouten, zelfs

op de leeftijd van 45

jaar.

Sushmita schreef:

"Jullie vragen me vaak

of ik slechte dagen

heb...natuurlijk heb ik

die! Blijf ik de hele tijd

positief ? Nope, dat doe

ik niet!!!?? En zelfs op

mijn 45ste maak ik nog

grote blunders in

keuzes, voel ik me diep

gekwetst, herken ik de

berekende kilte in het

gebruikt worden en de

teleurstelling van het

v o o r g e l o g e n

worden...Nee, dat

ontgaat me allemaal

niet!Wat ik heb geleerd,

is dat hoe moeilijk het

ook is, ik het moet zien

als een karmische

schuld, die hopelijk

volledig wordt afgelost!

En voor degenen die

het veroorzaken, hun

karma is nog maar net

begonnen!!!"

Onlangs deelde ze ook

de opwinding van het

worden van een tante

nu haar broer Rajeev

Sen en schoonzus

Charu Asopa hun

eerste kind

verwachten. Bij

een foto die ze

deelde van de

a a n s t a a n d e

moeder Asopa,

schreef ze op

Instagram: "Ik

kan niet

wachten om

de kleine vast

te houden!

Charu heeft

hier lang op

gewacht &

gezien haar

liefde voor

k i n d e r e n ,

weet ik

gewoon, dat

ze een

g e w e l d i g e

moeder zal

zijn!!?????? Aan

de Sen & Asopa

f a m i l i e . . . B a h u t

B a h u t

Mubarak!!!"

Sushmita Sen

was aan het

filmen voor het

tweede seizoen

van de Disney Plus

Hotstar serie Aarya

voordat de

lockdown werd

afgekondigd om de

stijgende gevallen

van het coronavirus in

Maharashtra onder

controle te krijgen.

'Black Panther'-personage Okoye krijgt
mogelijk een eigen Disney+-serie

O
nder de vele Marvel

tv-series die

momenteel worden

ontwikkeld voor Disney+,

is er ook een die moet gaan

over het koninkrijk van

Wakanda, de uiterst

geavanceerde Afrikaanse

natie die geintroduceerd

werd in Captain America:

Civil War.

Naar verluidt zal in elk

geval één bekend gezicht

uit de Black Panther-

franchise terugkeren voor

de serie: Danai Gurira. De

actrice zou volgens The

Hollywood Reporter

niet alleen een deal

hebben getekend

om Okoye opnieuw

te spelen in Black Panther

II, maar ook in een spinoff-

serie die de oorsprong van

het personage vertelt.

Wakanda Forever

In het Marvel Cinematic

Universe is Okoye de

generaal van de Dora

Milaje, een elite-

organisatie die uit enkel

vrouwen uit Wakanda

bestaat. De vraag is nu

welk verhaal de serie over

Okoye precies zal

vertellen.

De Disney+-serie over

Wakanda wordt

ontwikkeld door Black

Panther-regisseur en -

scenarist Ryan Coogler, die

ook sequel Black Panther:

Wakanda Forever maakt.

Black Panther: Wakanda

Forever staat gepland voor

8 juli 2022.

Acteur opent boekje over mysterieus
personage in 'Black Widow'

I
n de Marvel-

film Black

Widow, die

over zo'n

a n d e r h a l v e

maand verschijnt,

is een mysterieuze

slechterik te zien,

namelijk Taskmaster.

Acteur O-T Fagbenle

werd al vaker met de

rol in verband

gebracht, maar volgens

de officiële berichten

speelt hij het personage

Rick Mason.

Rick Mason is een

bondgenoot van

Natasha Romanoff /

Black Widow van

Scarlett Johansson en

hij zou een oogje op

haar hebben. Recent

sprak Fagbenle met The

Playlist over zijn rol.

Mason is een soort Q

uit de Bond-films

"Ik speel een

personage genaamd

Mason. Het is eigenlijk

best wel cool. Je weet

dat je van die

personages hebt,

zoals in James

Bond heb je Q, en

in Batman heb je

Alfred en in

s o m m i g e

opzichten denk

ik dat Mason

zo'n persoon is

die Black

Widow helpt

bij haar

missies, met

alle coole

dingen die ze

nodig heeft,"

legde Fagbenle

uit.
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Man blijft zus bedreigen
ondanks opgelegd
beschermingsbevel

D
e politie van het

bureau Latour kreeg

in de eerste week

van mei een melding dat

een man tekeer ging aan

de Van Kallenweg

(Wintiwai). Daar

aangekomen bleek het te

gaan om issue tussen een

broer en een zus. Volgens

verklaring van de zus

wordt zij al jaren

geteisterd door

bedreigende uitlatingen

van haar broer V.B. (56), zo

bericht het Korps Politie

Suriname vrijdag 28 mei.

Door dit gedrag

van V.B. werd door de

rechter een

beschermingsbevel aan

hem uitgereikt. Ondanks

het beschermingsbevel

bleef de broer tot

vervelens toe het leven

van haar zus zuur maken.

De verdachte overtrad het

beschermingsbevel in de

eerste week van mei weer

door het woonadres van

de zus aan te doen. Daarbij

bedreigde hij haar met de

dood en hield de zus voor

dat hij haar woning in

brand zou steken.

De broer werd

opgespoord en dezelfde

dag aangehouden. Na

overleg met het Openbaar

Ministerie werd hij voor

overtreding van het

beschermingsbevel in

verzekering gesteld.

Nog 8 verdachten van serie
inbraken in centrum

Paramaribo opgepakt
I

n de reeks inbraken

in april en het eerste

weekend van mei in

het ressort  Centr um

zijn nog acht

verdachten maandag 24

en dinsdag 25 mei

aangehouden door de

recherche van

Paramaribo,  zo meldt

het Korps Politie

S u r i n a m e

vrijdagmiddag 28 mei.

Het gaat om de

verdachten R.B.  (38),

L.M. (36), I.D. (63), F.O.

(38), O.B. en C.L. beiden

(25),  J.S.  (28) en de

vrouwelijke verdachte

S.B. van wie de leeftijd

onbekend is. Op hen is

een klein deel van de

buitgemaakte goederen

teruggevonden.

Drie andere

kompanen werden op

woensdag 12 mei door

het Regiobijstandsteam

Paramaribo in de

W a t e r m o l e n s t r a a t

aangehouden en

overgedragen aan dit

rechercheteam. Alle

acht verdachten zijn

voorgeleid en na

overleg met het

Openbaar Ministerie

eveneens door de

politie in verzekering

gesteld.

Bekende
van politie

steelt
televisie

uit woning
bejaarde

vrouw

D
e 42-jarige

verdachte W.H. is

in de eerste week

van mei door de politie

van het bureau Latour

ingesloten. Hij wordt

ervan verdacht aan de

Salijoweg een tv uit een

woning van een

bejaarde vrouw te

hebben weggenomen,

zo meldde het Korps

Politie Suriname op

vrijdag 28 mei.

Na een

ingesteld onderzoek

van de afdeling

Forensische Opsporing

kwam deze bekende

van de politie via

vingersporen in beeld.

H. klom op die bewuste

dag over de schutting,

schoof één van de

ramen van het huis

open en wist een tv te

stelen. 

Met assistentie

van de Regio

B i j s t a n d s d i e n s t

Paramaribo werd hij

opgespoord en

aangehouden. W.H.

werd ter voorgeleiding

overgedragen aan de

politie van Latour. Hij

heeft bekend de tv te

hebben gestolen en

vervolgens te hebben

verkocht aan iemand

die bij hem onbekend

is. Na afstemming met

het Openbaar Ministerie

is W.H. ingesloten.

Weg vanaf Afobakabrug naar aanmeerplaats in
slechte staat: bewoners heffen nu tol

D
e weg die leidt

vanaf de

A f o b a k a b r u g

(dichtbij  de stuwdam)

naar de aanmeerplaats

van het plaatsje

Afobaka is  in zeer

deplorabele staat.  Dit

weggedeelte is  niet

meegenomen ti jdens

het asfalteren van de

Afobakaweg in 2008,

ondanks dat het een

belangrijke stukje weg

is.  Dit  betreft  het

laatste stukje,  dat

afgelegd moet worden

om de boot te pakken

naar het B oven

stuwmeergebied.  Het

was de bedoeling dat

het alsnog geasfalteerd

zou worden.

Uiteindelijk is er niets

van terecht gekomen.

D e laatste jaren is  de

weg vooral  in de

r e g e n p e r i o d e

onbegaanbaar en dat is

nu weer het geval. De

bewoners van de

omgev ing en de

buschauffeurs vragen

zich af  wanneer de

overheid eraan denkt

om deze weg aan te

pakken, want ze zijn de

situatie beu. De situatie

is  zo erg,  dat de

bewoners nu zijn

overgegaan tot het

heffen van tol  om de

weg begaanbaar te

maken. 
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I
n elk

h u i s h o u d e

n is het een

d a g e l i j k s e

vraag, wat

koken we

v a n d a a g ?

Door de

huidige

situatie met

Coronavirus en

lockdown is het

namelijk zo dat we veel

meer thuis zijn. Er

wordt dus extra

aandacht besteed

aan onze

m a a l t i j d e n .

Voeding heeft

een directe

invloed op

hoe wij

o n s

voelen en

hoe wij

functioneren. Het geeft

ons lichaam energie. De

Surinaamse gerechten

hebben allemaal ook

hun bekendheid. Wij

zullen middels dit

rubriek steeds een

kijkje nemen wat er

wordt gekookt in onze

Surinaamse keuken. 

Huize W. had garnalen,

Goedangan en

gebakken kip;

RReecceepptt::  PPaappaajjaa

ffrriissddrraannkk

Ingrediënten: 1 rijpe

papaja, ½ liter melk,

200 gr. witte suiker,1

eetlepel vanille essence

Bereiding Papaja

frisdrank

De papaja schillen,

ontpitten en in stukjes

snijden. De stukjes

papaja samen met

melk, vanille en suiker

in een blender doen.

Goed mixen en in de

koelkast koud laten

worden.

((KKhhooeessiiaaaall  PP..))

Momenteel in onze
Surinaamse keuken!
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Voortzetting van huwelijken met de covid-19 situatie
Acharya Varun Mahtabsing geeft zijn mening

H
et huwelijk is in

het leven van de

mens en belangrijk

en grote stap. Hierbij

besluit een koppel

officieel om met elkaar

door het leven heen te

gaan en stappen in het

huwelijksbootje. Maar

momenteel hebben we te

doen hebben met de

corona pandemie en

lockdown. Dagblad

Suriname heeft een

gesprek gevoerd met

Acharya Varun

Mahtabsing over

huwelijken volgens de

hindoe ritus met de

covid-19 situatie. 

"Huwelijken waren reeds

gepland, maar door de

komst van COVID zijn

deze uitgesteld. Nu wil

men niet meer wachten

en kiezen ervoor het

uitgestelde huwelijk

alsnog te laten

voltrekken. Er is eigenlijk

geen toename, maar door

de verschuivingen lijkt

het alsof er meer

huwelijken zijn. Als

pandit stel ik wel de

vereiste veiligheidseisen

aan de orde ter naleving.

Ook vraag ik met minder

mensen op een plaats

aanwezig te zijn. Over het

algemeen vinden de

diensten buiten in open

lucht plaats. Alle rituelen

zijn belangrijk maar voor

de uitvoering en zeker in

deze Covid periode is het

van belang dat iedereen

zijn plaats, verantwo-

ordelijkheid en regels

kent. Het is erg belangrijk

dat mensen de

veiligheidsregels strikt

naleven. Het is

voorgevallen dat er op

bepaalde plaatsen erg

druk was, waarbij ik

enkelen heb verzocht

later terug te komen door

een systeem van 2 in 2

uit. Op dit moment

vinden veelal de

o v e r l i j d e n s d i e n s t e n ,

moeran en huwelijken

plaats. Ik stel huwelijken

persoonlijk uit en neem

deze dan ook niet aan. Te

meer omdat het risico op

besmetting groter is. Ik

zou het niet op mijn

geweten kunnen hebben

dat door mij iemand het

leven zou moeten laten.

Net zo wens ik niet ziek te

worden. Zodoende zorg ik

ervoor dat anderen ook

niet ziek worden" aldus

Acharya Varun

Mahtabsing in gesprek

met de krant.

Uit diversen bronnen die

het huwelijk volgens de

hindoe ritus belichten

halen wij het volgende.

Enkele ceremonies

alvorens en het huwelijk

zijn, de verloving, tilak

(de ondertrouw)

Matkorw?: De matkorw? ,

waaraan uitsluitend

vrouwen mogen

deelnemen, wordt zowel

in de familie van de bruid

als de bruidegom

verricht. Twee dagen vóór

de bruiloft komen

vrouwen bij elkaar, om

onder gezang de

gelukbrengende aarde te

gaan halen. Bhatw?n, een

dag voor het huwelijk.

Daarna is de grote dag

aangebroken, dag van de

bruiloft met de

bijbehorende rituelen

geven de bruid en

bruidegom elkaar het ja

woord. In beide

hindoegemeenschappen,

Arya Samaj en de Sanatan

Dharma vindt het

huwelijk grotendeels

volgens dezelfde rituelen

plaats. 

KKhhooeessiiaaaall  PP..  

Emma Stone (Cruella)
vindt het 'jammer' dat
er niet meer in films
gerookt mag worden
R

oken in films in de

laatste jaren een

groot debat

geworden. Disney nam

echter in 2007 al strenge

maatregelen om kritiek te

voorkomen. Zo mogen

hun personages niet

roken, al vindt Emma

Stone dit toch enigszins

jammer.

De met een Oscar

bekroonde actrice is

natuurlijk te zien in

Cruella als Cruella de Vil

zelf, maar moest het dus

zonder haar iconische

sigaret en lange

sigarettenhouder doen.

Daar had Stone toch wel

moeite mee.

JJaammmmeerr

Zo zegt de actrice: ''Ik

keer ernaar uit om

Cruella's groene en

i c o n i s c h e

sigarettenrook te

zien, maar dat was

dus niet mogelijk...

Dat vind ik wel lastig,

maar dit mag gewoon

niet meer in 2021. Begrijp

me niet verkeerd, ik wil

absoluut geen reclame

voor roken maken, maar

ik wil ook geen reclame

voor het villen van

puppy's maken''.

In 2015 ging Disney zelfs

nog verder. Zo breidde

het Huis van de Muis zijn

rookverbod uit naar de

films van Marvel,

Lucasfilm en Pixar.

Andere grote studio's

proberen roken in

hun films

eveneens te

b e p e r k e n ,

voornamelijk nu hier

meer kritiek op komt.

NNeettfflliixx

Zo ook

streaminggigant

Netflix. Er

komen steeds

v a k e r

k l a c h t e n

v a n

kijkers

o v e r

het grote

a a n t a l

rookscènes in

(voornameli jk)

N e t f l i x - s e r i e s .

S o m m i g e n

verdenken Netflix er

dus zelfs van dat ze

gesponsord worden door

de tabaksindustrie, maar

in 2019 liet de

streamingservice weten

het zo veel mogelijk te

vermijden.
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Polls: 'Bijna 90 % burgers vindt
economische situatie verslechterd'

EEvveennvveeeell  bbuurrggeerrss  hheebbbbeenn  wweell  eenn  ggeeeenn  vveerrttrroouuwweenn  iinn  OOMM--oonnddeerrzzooeekk  nnaaaarr  kkwweessttiiee  iilllleeggaallee  hhoouuttbbllookkkkeenn

U
it een poll op de

website van Dagblad

Suriname blijkt dat

88 procent (1.128

personen) van de mensen

die hebben gereageerd,

vindt dat de economische

situatie sinds het

aantreden van de regering

Santokhi-Brunswijk is

verslechterd. Zeker 83

personen (7 procent) zien

geen enkele verbetering of

verslechtering en slechts

vijf procent (65 stemmen)

vindt juist dat de situatie

wel is verbeterd.

Iedereen zou

inmiddels moeten weten,

met welk een gigantische

hoge schuld de vorige

regering de huidige

regering heeft opgezadeld.

De regering Santokhi-

Brunswijk werd

daarenboven ook nog eens

geconfronteerd met de

covidpandemie. De

regering werkt met de haar

voorhanden zijnde

middelen en

deskundigheid aan het uit

de rode cijfers te kruipen,

de koersontwikkeling te

beteugelen en covid-19 op

vele fronten te bestrijden.

De financieel-economische

situatie kan niet van de

ene op de dag worden

omgebogen naar een

positief Staatskas-saldo.

Een en ander

heeft tot gevolg gehad, dat

de burger zwaar in de

portemonnee wordt

getroffen door allerlei

gestegen kosten en prijzen

van producten in de

winkels en supermarkten.

Natuurlijk heeft de

regering maatregelen

getroffen om het leven van

de burger enigszins te

verlichten, maar feit is dat

prijzen in de winkels maar

blijven stijgen, en dat de

lonen geen enkele stijging

ondergaan. Het lijkt dan

ook voor de hand te liggen

dat 88 procent van de poll-

bezoekers vindt dat de

economische situatie is

verslechterd, immers zij

voelen het in het

dagelijkse huishouden.

GGeeeenn  vveerrttrroouuwweenn  iinn  OOMM--

oonnddeerrzzooeekk  iilllleeggaallee

hhoouuttbbllookkkkeenn

In een tweede poll op de

website van Dagblad

Suriname werd gevraagd

of de burger wel

vertrouwen heeft in het

onderzoek door het

Openbaar Ministerie naar

de smokkel van illegale

houtblokken die werden

aangetroffen in 100

zeecontainers. Ook werd

gevraagd of men er

vertrouwen in heeft dat er

uiteindelijk een of

meerdere verdachten in

het beklaagdenbankje

zullen verschijnen. Het

aantal van 576 bezoekers

van de poll (66 procent)

heeft geen vertrouwen in

het OM-onderzoek en ook

niet dat een of meer

verdachten voor een

rechter zullen gaan

verschijnen. Iets meer de

helft van het aantal

bezoekers, 294 (34

procent) heeft dat

vertrouwen wel.

PPKK

Dreigend zuurstofgebrek
afgewend met aanvoer uit Kourou

E
en dreigend

tekort  aan

medisch zuurstof,

dat maandag voor een

dag zou ontstaan,  is

afgewend met aanvoer

over de weg van een

lading uit  Kourou,

Frans-Guyana.   Dit  is

het resultaat van een

spoedmeeting,  welke

op vrijdag 28 mei door

minister Albert Ramdin

van Buitenlandse

Z aken,  International

Business en

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

S amenwerking was

georganiseerd, waarbij

aanwezig waren de

Franse ambassadeur,

Antoine Joly,  en de

directie van Ingas NV,

één van de lokale

producenten van

medisch zuurstof. 

In de reguliere

aanvoer uit Trinidad is

e n i g e

s c h e m a v e r t r a g i n g

opgetreden,  waardoor

in de loop van de

komende week

mogelijk een tekort zou

ontstaan.  D e normale

lading zuurstof  van

Ingas NV  uit Trinidad

komt namelijk pas

maandagnacht aan. Uit

voorzorg werden de

ziekenhuizen gevraagd

om zuinig om te

springen met het

beschikbare zuurstof.

Tijdens de

spoed bespreking

vrijdag met Ramdin is

besloten dat van het

r u i m t e v a a r t c e n t r u m

Kourou een

spoedlading medisch

zuurstof  zal  worden

betrokken, welke over

de weg naar

Paramaribo zal worden

getransporteerd.  D e

Franse autoriteiten

zullen er  zorg voor

dragen dat de veerboot

Gabrielle in Albina dit

weekend beschikbaar is

voor het heen en weer

overzetten van de

zuurstofcontainer van

Ingas NV. Ook zijn er

garanties gegeven dat

de Franse tr ucker op

zondag,  t i jdens het

lockdown weekend,

zich op de weg mag

begeven.

SSSS  

TOTAL LOCKDOWN VAN 
31 MEI TOT EN MET 18 JUNI

AAlllleeeenn  oopp  mmaaaannddaagg,,  wwooeennssddaagg  eenn  vvrriijjddaagg  bbooooddsscchhaappppeenn

ddooeenn  --  GGeeeenn  ooppeennbbaaaarr  vveerrvvooeerr

T
ijdens een

vrijdagavond 28 mei

in de haast belegde

spoed persconferentie

maakte president

Chandrikapersad Santokhi

bekend, dat er ingaande

maandag 31 mei tot en met

vrijdag 18 juni een total

lockdown zal gelden.

Alleen op maandag,

woensdag en vrijdag kan

men tussen acht uur 's

morgens en vier uur 's

middags boodschappen

doen in de supermarkt. Ook

bakkerijen, slagerijen en

bouwmaterialenzaken zijn

tijdens genoemde

tijdstippen geopend.

Bouwmaterialenzaken om

mensen, die getroffen zijn

door wateroverlast, in de

gelegenheid te stellen

materialen te kunnen

kopen.

Volgens Santokhi

is de Covid-situatie zeer

ernstig. 'De ziekenhuizen

hebben hun maximale

capaciteit behaald. Vanaf 28

mei geldt een rode paars

voor het land en voor

ziekenhuizen en

ziekeninstellingen geldt

zelfs de code zwart. Er is

een tekort aan

verpleegkundigen, een

tekort aan hulpverleners.

We krijgen verzoeken om

hulp van mensen die

dierbaren willen laten

opnemen op een Intensive

Care Unit en van zuurstof

voorzien. Mensen gaan nu

dood, omdat er geen

opname meer kan

plaatsvinden.'

'We hebben als

regering zoveel

gecommuniceerd met u om

zich te houden aan de

maatregelen, aan het

samenscholingsverbod,

geen huisfeestjes, maar die

vinden nog gewoon plaats

en groepen worden bewust

massaal bij elkaar gebracht.

Grote groepen komen bij

elkaar en dat zijn bronnen

van besmetting. Het gaat

nu om de varianten, de

gemuteerde virussen,

enkelen zijn dodelijk, die

zorgen voor meer

besmettingen. Ook jonge

personen worden nu

getroffen en ook daar gaan

personen dood. Ik roep op:

laat je vaccineren. Personen

die anti-propaganda

voeren, ik roep ze op,

misleid de samenleving

niet. Wij verstrekken

w e t e n s c h a p p e l i j k e

informatie.'

'We worden ook

geconfronteerd met

achterstallige betalingen

binnen de

gezondheidszorg. Vandaag

hebben we 25 miljoen

vrijgemaakt voor de

zorginstellingen, omdat we

geen stagnatie willen

hebben bij de Covid-zorg, er

moeten geen

belemmeringen zijn in het

Covid-beleid.'

Santokhi ging ook

in op de aanstaande steun

vanuit Nederland, zowel de

komst van tussen de 500-

750.000 vaccins als

medisch personeel en

materiaal.

PPKK

A Krant Layout 29 mei.qxd  5/28/2021  10:04 PM  Page 3



R
anjit Dahia en zijn

team hebben

muurschilderinge

n gemaakt van onder

andere Amitabh

Bachchan, Dadasaheb

Phalke, Madhubala, Om

Puri, Rajesh Khanna,

Rishi Kapoor en Irrfan

Khan.

In een gesprek met

indianexpress.com over

de nieuwe

muurschildering zei

kunstenaar Ranjit Dahia:

"We hadden eerder een

prachtige schildering

van Sridevi en

Madhubala op deze

muur gemaakt. Maar na

de ophef tegen

Budwiser (voor de

reclame met Lionell

Messi), gaven ze ons de

opdracht voor een

nieuwe schildering. We

dachten wat zou er

beter zijn dan de muur

op te dragen aan

Bollywood's levende

a l t i j d g r o e n e

schoonheden Asha ji,

Waheeda ji en Helen ji.

Zij zijn nog steeds

vrienden, en zij

belichamen waar

Bollywood voor staat."

Hij voegde eraan toe:

"We hadden ongeveer 17

dagen nodig om dit

project te voltooien. We

moesten alle Covid-19

normen volgen en

hadden ook te maken

met de cycloon Tauktae

tijdens het maken van

deze muurschildering,

maar het eindresultaat

is bevredigend. We zijn

blij dat met deze

muurschildering van

deze drie heldhaftige

vrouwen die de harten

van alle Mumbaikars

zullen vullen met liefde

en respect."

De kunstenaar bracht

ook hulde aan Rishi

Kapoor en Irrfan Khan

in 2020 na de

vroegtijdige dood van

de acteurs. Beide

muurschilderingen zijn

ook gemaakt op muren

van woningen in de

zijstraatjes van Bandra.

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.

WWOONNIINNGG

Prachtige woning te

koop aangeboden.

Adres: Topibolaan 25 -

Zorg en Hoop, zijweg

Franchepanestraat. 4

slaapkamers. Perceel

groot 442m2.

Bel/Whatsapp:7758110

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

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.

Te koop opvulz,

scherpz, schelpz,

zwarte aarde, baanz,

schoonmaak en

opvullen van perc.,

ook te huur mini

graafmachine en

tractor. Tel: 08851205

/ 08632863.

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 opvulzand,

schelpzand, baanzand,

schuurzand,

scherpzand, kraskaw

en steenslag.Tel.:

8861679

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

pandbewijs, Veilig en

Betrouwbaar! Buurt

Gemenelandsweg,

afhandeling dezelfde

dag! Mob.

8735185/7630007 

( Ricky). 

WWOONNDDEERRDDOOKKTTEERR

Een wonderdokter aan

de Ramgoelamweg,

zijstr. Pad van Wanica,

tegenover Fernandes

Bottling Company, de

3e zijstr. no. 38,

Wakatjopoestraat. Tel.:

08769081.Voor een

vrouw die een man

wil hebben, een man

die een vrouw wil

hebben,

prostaatprobleem,

migraineprobleem,

nierstenen of

geelzucht;gelukzoeker

s of iets mooi om in je

auto te zetten voor je

eigen veiligheid, voor

een zwangere een

kruidenbad en je

krijgt ook iets mee.Als

je je zwak voelt om

met je vrouw naar bed

te gaan en ook

omgekeerd, als je 's

avonds  kloppen op je

deur krijgt, als je

vrouw weg is of als je

ziek bent, kan ik je

met een aantal

kruizen  beter maken.
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RRaamm

JJiijj  zziitt  iinn  eeeenn  ttyyppiisscchhee

ppiieekkeerrffaassee..  JJee  ddeennkktt  nnaa

oovveerr  vvaann  aalllleess  eenn  nnoogg  wwaatt..

OOookk  jjee  rreellaattiiee  wwoorrddtt  oonnddeerr

ddee  llooeepp  ggeennoommeenn..  JJee  ppaarrttnneerr  kkaann  hhiieerr

ggeelluukkkkiigg  zzeeeerr  ggooeedd  mmeeee  oommggaaaann  eenn

sstteeuunntt  jjee  vvoolllleeddiigg..

SSttiieerr

PPaass  oopp  jjee  ggeezzoonnddhheeiidd  ddee

kkoommeennddee  ttiijjdd..  PPrroobblleemmeenn

kkuunnnneenn  eeeettaaaannvvaalllleenn

vveerroooorrzzaakkeenn  eenn  ddaaaarrmmeeee

eeeenn  fflliinnkkee  ggeewwiicchhttssttooeennaammee..  ZZoonnddee,,

wwaanntt  ddaatt  mmooeett  eerr  ssttrraakkss  wweeeerr  mmeett  vveeeell

ppiijjnn  eenn  mmooeeiittee  aaffggeejjooggdd  wwoorrddeenn..

TTwweeeelliinngg

VVaannddaaaagg  mmooeett  jjee  eeeennss

iieemmaanndd  bbiinnnneennllaatteenn..  WWeeeess

nniieett  ggeessllootteenn  ooff

wwaannttrroouuwwiigg,,  hheett  mmooooiissttee

ddaatt  jjiijj  iieemmaanndd  kkuunntt  ggeevveenn  bbeenn

jjeezzeellff..

KKrreeeefftt

BBeenn  jjiijj  vvaannddaaaagg  wwaatt

oovveerrggeevvooeelliigg??  JJee  vvaatt  eellkkee

ooppmmeerrkkiinngg  oopp  aallss

ppeerrssoooonnlliijjkkee  kkrriittiieekk..

VVaannaavvoonndd  mmaaaarr  eeeennss  vvrrooeegg

nnaaaarr  bbeedd  wwaanntt  ddeezzee

pprriikkkkeellbbaaaarrhheeiidd  ggaaaatt  hheeeell  ggaauuww  vveerrvveelleenn..

LLeeeeuuww

JJiijj  vvooeelltt  jjee  ggeelluukkkkiigg  vvaannddaaaagg..

DDaatt  ssttrraaaall  jjee  ooookk  uuiitt..  HHeett  zzaall

jjee  ddaann  ooookk  aabbssoolluuuutt  ggeeeenn

mmooeeiittee  kkoosstteenn  oomm  ddee

hhaarrtteenn  vvaann  aannddeerreenn  ttee

vveerroovveerreenn..  GGaa  eerrvvoooorr!!

MMaaaaggdd

HHeebb  jjiijj  eeeenn  ggrroottee  hhaanngg  nnaaaarr  aavvoonnttuuuurr  eenn

ssppaannnniinngg??  LLaaaatt  jjee  ddaaaarr  nniieett

vvaann  wweeeerrhhoouuddeenn..  PPaakk  jjee

kkooffffeerrss  lleetttteerrlliijjkk  ooff

ffiigguuuurrlliijjkk  eenn  zzooeekk  jjee

aavvoonnttuuuurr  oopp..  DDee  nniieeuuwwee

eerrvvaarriinnggeenn  zzuulllleenn  jjee  ggooeedd  ddooeenn..

WWeeeeggsscchhaaaall

JJoouuww  bbeesscchheeiiddeennhheeiidd  ssiieerrtt  jjee,,  zzoonnddeerr

ttwwiijjffeell..  MMaaaarr  jjee  mmaagg  ooookk  bbeesstt

eeeennss  mmeett  jjee  vvuuiisstt  oopp  ttaaffeell

ssllaaaann  oomm  jjee  mmeenniinngg  kkrraacchhtt

bbiijj  ttee  zzeetttteenn..  SSoommss  kkaann  ddaatt

hheeeell  vveerrhheellddeerreenndd  wweerrkkeenn..

SScchhoorrppiiooeenn

GGeeeeff  ggeerruusstt  eeeennss  wwaatt  ttooee..  JJee  mmooeett  nniieett

ddeennkkeenn  ddaatt  jjee  ddaaaarrmmeeee  iieettss

vveerrlliieesstt,,  iinntteeggeennddeeeell  jjee  zzuulltt

ddaaaarrddoooorr  hheeeell  vveeeell

wwiinnnneenn!!  OOmm  oopp  ddee  llaannggee

tteerrmmiijjnn  iieettss  ttee  kkuunnnneenn

ooooggsstteenn,,  zzuull  jjee  oopp  ddee  kkoorrttee

tteerrmmiijjnn  eeeerrsstt  iieettss  mmooeetteenn  zzaaaaiieenn..

BBooooggsscchhuutttteerr

MMaaaakk  eerr  vvaannddaaaagg  mmaaaarr  eeeennss

eeeenn  ggeezzeelllliiggee  ddaagg  vvaann..  JJee

ccoonnttaacctteenn  mmeett  ffaammiilliiee

eenn//ooff  vvrriieennddeenn  vveerrllooppeenn

bbiijjzzoonnddeerr  hhaarrmmoonniisscchh..  LLaaaatt

ddee  oorrggaanniissaattiiee  nniieett  aaaann

aannddeerreenn  oovveerr,,  nneeeemm  zzeellff  hheett  iinniittiiaattiieeff..

SStteeeennbbookk

AAlllleess  ggaaaatt  zziijjnn  ggaannggeettjjee  eenn

jjee  bbeenntt  eeiiggeennlliijjkk  bbeesstt

tteevvrreeddeenn,,  mmaaaarr  ooookk  eeeenn

bbeeeettjjee  iinnggeessllaappeenn..  DDeennkk  jjee

nniieett  ddaatt  jjee  mmeeeerr  iinn  jjee  mmaarrss

hheebbtt??  HHeett  wwoorrddtt  hhoooogg  ttiijjdd  ddaatt  jjee  eeeennss  wwaatt

mmeeeerr  uuiittddaaggiinngg  ooppzzooeekktt..

WWaatteerrmmaann

VVaannddaaaagg  iiss  hheett  ssnnuuffffeellddaagg..

JJiijj  oonnttmmooeett  iinntteerreessssaannttee

mmeennsseenn  eenn  kkrriijjggtt  vveeeell

nniieeuuwwee  iinnffoorrmmaattiiee

ttooeeggeessppeeeelldd..  JJee  zziieett  eenn  lleeeerrtt  vveeeell  nniieeuuwwee

ddiinnggeenn  eenn  jjee  hhaaaalltt  jjee  hhaarrtt  oopp..  EEeenn

wweellkkoommee  aaffwwiisssseelliinngg  oopp  ddee  ddaaggeelliijjkkssee

sslleeuurr..

VViisssseenn

JJoouuww  ggeevvooeell  zzeeggtt  jjee  ddaatt  jjee

ggeelliijjkk  hheebbtt,,  mmaaaarr  aallllee  sscchhiijjnn

iiss  tteeggeenn..  JJee  zzuulltt  bbeeggrriipp  mmooeetteenn

ooppbbrreennggeenn  vvoooorr  ddiiee  mmeennsseenn  ddiiee  jjee  ggeevvooeell

nniieett  kkuunnnneenn  ddeelleenn..  BBeeggrriippvvoollllee  wwoooorrddeenn

hheellppeenn  jjee  uuiitt  ddeezzee  mmooeeiilliijjkkee  ssiittuuaattiiee..

Leren optellen en
aftrekken

Wat was nou de bedoeling van onze ouders

toen zij ons brachten naar school?

De ene keer vieren wij het jubileum van Telesur,

maar negeren de vele jaren van LTT daarvóór.

Dan vieren wij zoveel jaren van het

Surinaams Pedagogisch Instituut,

maar trekken ondankbaar gewoon af al de

Surinaamse Kweekschooljaren van daarvóór.

Maar vieren wij honderdvijfenvijftig jaren

Surinaams parlement, dan tellen wij op

alle soorten parlementen bij elkaar, zelfs

de jaren toen het buiten werking was gesteld.

AAllpphhoonnss  LLeevveennss,,

88  mmeeii  22002211..

Typhoon staat in november in AFAS Live
R

apper Typhoon

staat op woensdag

3 november in

AFAS Live in Amsterdam.

Glenn de Randamie, zoals

zijn echte naam luidt,

bracht in oktober 2020

het album Lichthuis uit.

De nummers van deze

plaat heeft hij door de

coronalockdown nog niet

eerder voor een live

publiek kunnen spelen.

Vorig jaar stonden er een

aantal uitverkochte

concerten gepland in de

Melkweg, maar die

konden geen doorgang

vinden vanwege COVID-

19. Naast de nummers

van Lichthuis zullen

Typhoons hits als

'Zandloper', 'Bumaye' en

'Surfen' natuurlijk niet

ontbreken bij het concert.

De rapper neemt zaterdag

nog wel deel aan het

laatste concert van de

Streamers in de Kuip in

Rotterdam.

Bollywood Art Project maakt muurschildering van Asha
Parekh, Waheeda Rehman en Helen in Mumbai's Bandra

2 DAGBLAD SURINAME INTERNATIONAL Mondaag 06 Maart 20174 DAGBLAD SURINAME NATIONAAL ZATERDAG 29 EN ZONDAG 30 MEI 2021

Situatie zorginstellingen
alarmerend

RReeggeerriinngg  sspprriinnggtt  oonnmmiiddddeelllliijjkk  iinn  mmeett  SSRRDD  2255  mmiilljjooeenn

O
p basis van de

z o r g w e k k e n d e

situatie binnen

de zorg heeft  de

regering per vrijdag 28

mei een inter ventie

gepleegd.  Tijdens de

regeringsraad is

besloten per direct een

bedrag van SRD 25

miljoen beschikbaar te

stellen. 

Deze financiële

injectie zal  aan de

volgende gezondhei-

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

beschikbaar worden

gesteld:  's  L ands

Hospitaal,  Stg.  Drs.  L.

Mungra Medisch

Centrum, Psychiatrisch

Centr um Suriname,

Academisch Ziekenhuis

P a r a m a r i b o ,

D i a k o n e s s e n h u i s ,

Regionaal  Ziekenhuis

Wanica, St. Vincentius

Ziekenhuis,  Regionaal

Gezondheids Dienst, de

Bloedbank,de Medische

Zending en Stichting

J e u g d t a n d v e r z o r g i n g .

D eze kosten zullen

gef inancierd worden

ten laste van de

begroting van het

ministerie van

Financiën en Planning

over het dienstjaar

2021.

Deze financiële

tegemoetkoming stelt

de ziekenhuizen in de

gelegenheid hun

bedrijf svoering te

garanderen.  Hiermee

kunnen de

z o r g i n s t e l l i n g e n

voldoen aan hun

verplichtingen bij

kritische crediteuren. 

D e regering

geeft  de zorg

bijzondere prioriteit en

doet alles in haar

macht om de

S u r i n a a m s e

gemeenschap,  ook

onder deze uitdagende

tijden, de garantie van

k w a l i t a t i e v e

gezondheidszorg te

blijven bieden.

79North Inc. meldt nieuwe
goudontdekking in het

Nassau-gebied 
H

et C anadese

bedrijf  79North

I n c .

( h t t p s : / / 7 9 n o r t h . c a / )

heeft  een nieuwe

ontdekking gedaan op

het 20.000 hectare

grote Nassau-gebied in

Suriname, ongeveer 20

kilometer ten zuiden

van de Merian-

goudmijn in Newmont

en 60 kilometer ten

oosten van de

R o s e b e l / I a m g o l d

goudmijn in

Brokopondo.  79North

Inc.  opereert  als  een

exploratiebedrijf  voor

mineralen. Het bedrijf

richt zich op de

ver wer ving, exploratie

en ontw ikkeling van

eigendommen voor de

w inning van goud en

andere mineralen.  Dit

meldde GlobeNewswire

op woensdag 26 mei.

NNiieeuuwwee  oonnttddeekkkkiinngg

De nieuwe ontdekking

genaamd de Carbonara-

goudzone, grotendeels

verborgen door jungle,

is  minstens 1 .600

meter lang en enkele

meters breed. Oprichter

en CEO Jon North zegt

dat de sil ica-

w ijzigingszone bij

Carbonara een van de

grootste af zettingen

van hydrothermisch

kwarts is  die hij  ooit

heeft  gezien,  ' wat

bemoedigend is, omdat

elke geoloog weet dat

goudaf zettingen ook

kwartsafzettingen zijn'. 

In januari publiceerde

het bedrijf  resultaten

van de eerste 45

monsters van

steenchips,  die waren

genomen van het

Witlage-doel,  met

testen tot 27,98 gram

goud per ton. Witlage

en C arbonara zijn

79North's  eerste 2

boordoelen,  en North

zegt dat hij denkt dat

het bedrijf  als  eerste

C arbonara zal  boren.

"D e grootte van

C arbonara is  zo

overtuigend en het is

continu", zegt hij.

EEnntthhoouussiiaasstt

North is  enthousiast

over de toekomst. "Het

lijkt net alsof we deze

grote concessie

hebben,  in een regio

dat de Merian- en

Rosebel  goudmijn

bevat.  D e directeur

geeft aan dat de eer te

beurt  valt  aan de

B r a z i l i a a n s e

goudzoekers voor het

aanwijzen van plaatsen

om de jacht op goud te

beginnen.  "We volgen

gewoon waar de

Brazilianen het

alluv ium v inden en

zoeken uit  waar het

goud vandaan komt",

zegt hij. "Dat was hoe

Rosebel  en Merian

werden gevonden." De

Brazilianen zijn echt

goede goudzoekers,

voegt hij eraan toe. Ze

geven alleen om het

alluvium en rijden de

jungle in met een

graaf machine,  komen

op waterlopen,  ri jden

langs de kreken en elke

10 of 20 meter halen ze

een paar scheppen uit

de kreken, pannen het,

tellen de kleuren en

beslissen om daar te

mijnen of door te gaan. 

Tijdens zijn

eerste reis  naar

Suriname in juli 2016,

herinnert  North zich,

"daar was niets, het was

een niemandsland,

jungle' .  "Maar

sindsdien is een groot

aantal  Braziliaanse

opgedoken, hebben ze

prospectie gedaan en

zijn ze begonnen met

het delven van alle

grind uit de kreken die

deze topografische en

magnetische af wijking

leeg maakten,  dus

zeiden we:  de natuur

probeert  ons iets te

vertellen, het is de bron

van het goud."

Abplaz wil verbeteringen voor personeel
D

e voorzitter  van

de Abplaz

(Algemene B ond

van Personeel in dienst

van het Academisch

Z i e k e n h u i s

Paramaribo),  Lloyd

Pool,  laat  weten dat

met de minister van

Volksgezondheid, Amar

Ramadhin,  een aantal

zaken is besproken. De

medewerkers hadden

v ia een algemene

ledenvergadering de

aandacht van de

minister opgeëist  om

aan oplossingen voor

hun noden te werken.

Een van de zaken is dat

v ia de directeur van

SZF wordt gekeken hoe

voorkomen kan worden

dat de medewerkers

niet extra hoeven te

betalen voor

medicijnen,  die in de

klapper voorkomen.

O ok zal  gekeken

worden hoe middels

een financiële buffer de

ziekenhuizen over

voldoende middelen

kunnen beschikken.

Over twee weken zal de

stand van zaken

worden geëvalueerd

met betrekking tot de

gemaakte af spraken.

Verder w il  de Abplaz

een betere salariëring

voor het personeel. "De

ziekenhuizen hebben

hun eigen interne

onderhandelingen en

de leden hebben een

af koopbedrag geëist

voor de dienstjaren

2019 en 2020",  laat

Pool weten.  "D e

minister van

Volksgezondheid zal dit

voorleggen aan de

regering", aldus Pool.

RRBB
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Argentinië door CONMEBOL gevraagd Copa
America-toernooi 2021 te organiseren

C
O N M E B O L ,

C o n f e d e r a c i ó n

Sudamericana de

Fútbol, zei woensdag 26

mei in gesprek met

persbureau Reuters, dat

het Argentinië heeft

gevraagd om het hele Copa

America-toernooi van 2021

te organiseren, nadat het

vorige week Colombia als

co-host had verwijderd

vanwege aanhoudende

burgerlijke onrust.

Het toernooi, van 13 juni

tot 10 juli, werd een jaar

uitgesteld vanwege de

Covid-19-pandemie, en

voor de eerste keer in zijn

105-jarige geschiedenis

gezamenlijk worden

georganiseerd met

wedstrijden verdeeld over

Colombia en Argentinië.

CONMEBOL bevestigde

woensdagavond, dat het

Argentinië had benaderd

over het hosten van alle 28

wedstrijden van de Copa

America, waarbij 10 Zuid-

Amerikaanse landen

betrokken zijn, en dat het

in afwachting was van het

groene licht van het

Argentijnse ministerie van

Volksgezondheid.

'De Argentijnse regering

heeft CONMEBOL een

strikt protocol voorgelegd

voor de Copa America 2021

die in het land zal worden

gehouden', zei

CONMEBOL in een

verklaring na een

ontmoeting tussen de

Argentijnse president

Alberto Fernandez en

C O N M E B O L - p r e s i d e n t

Alejandro Dominguez.

Het voegde eraan toe, dat

het voorstel 'onder de

rigoureuze studie zal

blijven' van ambtenaren

van het Argentijnse

ministerie van

Volksgezondheid.

Eerder op woensdag

bevestigde een Argentijnse

topambtenaar het bod en

zei dat ze naar de logistiek

van het voorstel keken,

met name de locaties voor

de wedstrijden.

'Er is een aanbod om het

volledige toernooi in

Argentinië te houden,

maar eerst moeten we het

deel waar we ons al voor

inzetten, oplossen', zei

Santiago Cafiero, de

kabinetsleider van de

Argentijnse regering, tegen

Radio La Red.

'Het debat en de taak die

we nu hebben, is om de

locaties te bespreken',

voegde hij eraan toe.

' V a n u i t

g e z o n d h e i d s o o g p u n t

hebben we er niets tegen,

maar we moeten wel alle

v o o r z o r g s m a a t r e g e l e n

nemen. Daar werken we

aan. '

C O N M E B O L -

functionarissen bezochten

deze week twee stadions,

die behoren tot

Estudiantes de La Plata (La

Plata) en Velez Sarsfield

(Buenos Aires), om hun

bereidheid te peilen,

vertelde een bron aan

Reuters.

Het voorstel komt terwijl

Argentinië strijdt om een

golf van nieuwe corona

virusinfecties in te

dammen.

Volgens officiële gegevens

is het dodental in

Argentinië opgelopen tot

75.588, en sinds afgelopen

zaterdag is het land streng

geblokkeerd, waarbij alle

sport-, religieuze en sociale

bijeenkomsten zijn

verboden en niet-

essentiële bedrijven zijn

gesloten. Ook andere

landen op het continent

worden getroffen door een

stijgend aantal Covid-19

besmettingen.

Desondanks is

CONMEBOL echter nog

steeds vastbesloten dat de

Copa America, het oudste

internationale toernooi ter

wereld, moet plaatsvinden.

NBA-clubs weren misdragende fans
D

r i e

b a s k e t b a l c l u b s

uit de NBA

hebben maatregelen

genomen tegen

supporters die zich deze

week misdroegen op de

tribunes.  

Philadelphia 76ers heeft

de seizoenkaart

geblokkeerd van de fan

die woensdagavond een

bak popcorn leeggooide

over het hoofd van

Russell Westbrook, de

ster van Washington

Wizards. New York

Knicks schorste een fan

die spuugde richting

Trae Young (Atalanta

Hawks) en Utah Jazz

heeft drie toeschouwers

een schorsing gegeven

voor het racistisch

bejegenen van

familieleden van Ja

Morant (Memphis

Grizzlies).

Een groot deel van het

vorige seizoen werd

afgewerkt voor lege

tribunes als gevolg van

de coronapandemie. Dit

seizoen zijn de

basketbalfans langzaam

maar zeker

teruggekeerd in de

sporthallen. In de play-

offs zitten de tribunes

weer behoorlijk vol. Het

leidde deze week echter

tot een reeks

incidenten.

Het meest opvallende

incident gebeurde in

P h i l a d e l p h i a .

Westbrook kreeg,

terwijl hij vanwege een

enkelblessure op weg

was naar de

kleedkamer, vanaf de

tribune een bak

popcorn over zich heen

gegooid. De Amerikaan

reageerde furieus.

Beveiligers wisten

ternauwernood te

voorkomen dat

Westbrook de tribunes

op stormde om de dader

te confronteren. De

toeschouwer werd het

stadion uitgezet en is

tot nader order niet

welkom bij de 'Sixers'.

Colombia zonder sterspeler
James Rodríguez op

Copa América
C

olombia moet het

deze zomer tijdens

de Copa América

stellen zonder

middenvelder James

Rodríguez. De

Colombianen spelen in

juni ook twee WK-

kwalificatiewedstrijden.

De Colombiaanse bond

meldt niet om wat voor

blessure het gaat, maar

de 29-jarige Rodríguez

ondervond de afgelopen

periode bij Everton

veelvuldig hinder van

een kuitblessure.

Colombia zou samen met

Argentinië gastheer zijn

voor de Copa América,

maar de Zuid-

A m e r i k a a n s e

voetbalbond Conmebol

heeft besloten de

wedstrijden die in het

land gespeeld zouden

worden te verplaatsen.

Het is al enige tijd

onrustig in Colombia.

Landelijke protesten

tegen de overheid, die

eind april begonnen,

hebben in Colombia aan

ten minste vijftien

mensen het leven gekost.

De Copa América begint

over twee weken.

Ook vijf wissels
toegestaan op WK

O
ok tijdens het WK

voetbal van 2022

mogen de ploegen

vijf wissels gebruiken. Dat

is het resultaat van een

beslissing van de

International Football

Association Board, dat de

maatregel heeft verlengd

tot 31 december 2022.  De

regel werd in mei van vorig

jaar ingevoerd, als reactie

op de impact van de

coronacrisis op het

voetbal. Nadat de

competities een tijdlang

hadden stilgelegen,

moesten er op korte tijd

heel wat wedstrijden

ingehaald worden en om

de spelers toch ietwat te

ontlasten, werden er per

wedstrijd vijf wissels per

team toegestaan. Normaal

gesproken mag er drie keer

gewisseld worden.

Aanvankelijk was de

maatregel geldig tot eind

2020, maar die werd voor

het clubvoetbal al snel

verlengd tot eind 2021 en

tot 31 juli 2022 voor

i n t e r l a n d v o e t b a l ,

waardoor er ook op het

aankomende EK vijf

wissels zijn toegestaan.
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Eenmalige gratificatie voor
jubilarissen en

gepensioneerden Biza

H
et ministerie van

B i n n e n l a n d s e

Zaken (Biza) heeft

vrijdag 28 mei

bekendgemaakt, dat

jubilarissen en

gepensioneerden van het

ministerie een eenmalige

gratificatie zullen

ontvangen over de periode

2015 tot en met 2019. Het

betreft een gratificatie in

de plaats van de

gebruikelijke huldiging.

Vanwege de covid-19

situatie kan het ministerie

geen huldigingsbi-

jeenkomsten organiseren,

zoals het gewend was te

doen. Al hetgeen dat

gepaard zou gaan met de

organisatie van de huldig-

ingsbijeenkomsten komt

nu in geld uitgedrukt ten

bate van de jubilarissen en

gepensioneerden.

DDee  uuiittkkeerriinngg  vvaann  ddee

ggrraattiiffiiccaattiiee  zzaall  aallss  vvoollggtt

ggeesscchhiieeddeenn::  

Het directoraat

Binnenlandse Zaken en

het directoraat Human

Resources Management

zullen de gratificatie op

twee verschillende

tijdstippen uitkeren

waarbij een deel van de

gehuldigden al in mei van

dit jaar heeft ontvangen en

het ander deel in juni van

dit jaar zal volgen. 

Voor wat betreft

het directoraat Algemene

Zaken, zal de gratificatie-

uitkering plaatsvinden in

juni en augustus dit jaar

Ministerie van
Volksgezondheid: Wereld

Anti-Tabaksdag 31 mei
IInn  SSuurriinnaammee  oovveerrlliijjddeenn  iieeddeerr  jjaaaarr  zzoo''nn  550000  mmeennsseenn  aaaann  ttaabbaakk--

ggeerreellaatteeeerrddee  zziieekktteenn

H
et ministerie van

Volksgezondheid

laat in een

persbericht weten, dat

het 31 mei 'Wereld Anti-

Tabaksdag' (World No

Tobacco Day) is,

uitgeroepen door de

W H O

(Wereldgezondheidsorga

nisatie), om meer

aandacht te creëren - bij

de beleidsmakers, de

samenleving en het

individu - waarom het

belangrijk is

tabaksgebruik te

verminderen en te

stoppen met roken. Het

thema van Wereld Anti-

Tabaksdag 2021 is

"Commit to Quit"

(committeer jezelf om te

stoppen met roken).

TTaabbaakkssggeebbrruuiikk  iinn

SSuurriinnaammee  --  ddee  cciijjffeerrss

Het onderzoek op

risicofactoren van 2013,

toont aan dat in de

leeftijd 15-64 jaar, 34%

van de mannen rookt en

6.5% van de vrouwen. In

Suriname sterven elk jaar

ongeveer 500 mensen

aan tabak-gerelateerde

ziekten, bijna 12% van

alle sterfgevallen in het

land. Tabaksgebruik is

een belangrijke

risicofactor voor hart- en

v a a t z i e k t e n ,

l o n g a a n d o e n i n g e n ,

kanker, diabetes type 2,

hypertensie en andere

ziekten. Tabak-

gerelateerde ziekten kost

Suriname jaarlijks SRD

508 miljoen, met naar

schatting SRD 53 miljoen

gezondheidskosten en

SRD 455 miljoen in

verlies aan productiviteit.

CCoovviidd--1199  eenn

ttaabbaakkssggeebbrruuiikk

Jaarlijks sterven er 8

miljoen mensen aan de

gevolgen van

tabaksgebruik. Afgelopen

jaar bleek dat rokers een

grotere kans hebben om

dood te gaan vanwege

Covid-19, vergeleken met

niet-rokers. Miljoenen

rokers besloten toen dat

zij wilden stoppen met

roken. De Covid-19

pandemie zorgt voor

extra sociale en

economische druk en

stoppen met roken is

lastig. Een groot aantal

rokers wil stoppen, maar

slechts een beperkt

aantal heeft toegang tot

echte hulp daarbij. Om

het aanbod van

essentiële diensten uit te

breiden  aan

tabaksgebruikers die

hebben aangegeven te

willen stoppen met roken

tijdens de Covid-19

pandemie, zijn de WHO

en andere partners

samengekomen om aan

deze groeiende

behoeften van tabak

gebruikers te voldoen.

WWHHOO  eenn  ddee  ""CCoommmmiitt  ttoo

QQuuiitt""--ccaammppaaggnnee

De WHO streeft met de

"Commit to Quit"-

campagne ernaar

tenminste 100 miljoen

rokers wereldwijd te

stimuleren om te

proberen te stoppen met

roken. De "Commit to

Quit"-campagne, die een

jaar duurt, zal bijdragen

aan het creëren een

gezonde omgeving die

het stoppen met

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

ondersteunt door te

pleiten voor een sterk

beleid op stoppen met

roken, de toegang te

verbeteren tot diensten

die het stoppen met

roken ondersteunen,

bewustmaking van de

tactieken van de

tabaksindustrie, en tabak

gebruikers in staat stellen

om succesvolle pogingen

tot stoppen te doen door

middel van "Quit &Win"-

initiatieven.

DDee  ccaammppaaggnnee  

Suriname is een van de

focuslanden binnen deze

campagne. Er zijn

verschillende technische

producten en communi-

catiemiddelen in de

Nederlandse taal

ontwikkeld. Eén van de

technische producten is

het aanbieden van de

effectieve Allen Carr's

Easyway (ACE) to Stop

Smoking-methode aan

rokers om te stoppen met

roken. Deze klinisch

bewezen methode richt

zich op het aanpakken

van het psychologische

deel van tabaksverslaving

zonder gebruik van enige

farmacotherapie.

In verband met

Wereld Anti-Tabaksdag

2021 zullen PAHO/WHO

in samenwerking met

Allen Carr op World No

Tobacco Day op 31 mei

live een ACE

internationaal online

seminar verzorgen met

als doel rokers te

motiveren to "Commit to

Quit". Het seminar duurt

ongeveer 5 uren. Groepen

rokers worden volgens de

ACE-methode begeleid

door een volledig

getrainde ACE-facilitator.

De sessies zijn live en

worden verzorgd in de

Nederlandse taal. 

Het ministerie

van Volksgezondheid

biedt aan 100 rokers de

gelegenheid om

kosteloos te participeren

aan dit seminar om het

stoppen met roken te

bevorderen. 

Meer informatie

over de ACE-methode is

te vinden  op de website:

https://www.allencarr.co

m / a b o u t - a l l e n - c a r r s -

easyway/#how.  

De volgende

trainingsdagen in de

Nederlandse taal zijn

gepland op 10 juni en 13

juli.

V o o r

gezondheidswerkers zijn

er online-trainingen

beschikbaar in het geven

van counseling en kort

advies om te stoppen met

roken. Er zal de komende

periode met behulp van

verschillende communi-

catiematerialen via

online en traditionele

mediakanalen worden

getracht de

#CommitToQuit mindset

in Suriname aan te

wakkeren.

Het ministerie

van Volksgezondheid

richt zich de komende

periode onder andere op

versterken van de

handhaving van de

Tabakswet, de

tabaksconsumptie te

verminderen en de

richtlijnen voor stoppen

met roken te finaliseren.

Geen noodtoestand maar
noodsituatie in Kabalebo

D
istrictscommissari

s (dc)  Josta Lewis

van Kabalebo zou

de noodtoestand hebben

afgekondigd, dit zorgde

voor heftige reacties. De

dc zegt dat deze zaak

inmiddels is

gecorrigeerd aangezien

per abuis noodtoestand

is verward met

noodsituatie. Het ging

om een typefout, laat de

dc weten. Ze noemde

eerder een aantal

schrijnende gevallen

waarmee het district te

kampen heeft. Intussen

is Lewis gebeld door het

NCCR (Nationaal

C o ö r d i n a t i e c e n t r u m

v o o r

Rampenbeheersing) en

heeft meegekregen dat

aan oplossingen wordt

gewerkt. Eerder

bevestigde de dc dat de

poli te Apoera niet

beschikt over voldoende

middelen. Die poli wordt

speciaal ingezet voor

covidgevallen. De arts

confronteerde Lewis, dat

als er geen

ondersteuning komt "hij

zal moeten stoppen".

Blijkbaar kan de arts de

situatie niet meer aan,

merkt Lewis op. "Ik

begrijp hem, want ik ben

de afgelopen dagen zelf

gaan kijken en heb

patiënten met mijn

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

getransporteerd, want ik

kon de arts niet in de

steek laten."

PPaattiiëënntteenn  iinn  ddee  llaaaaddbbaakk

Patiënten worden nu

door een medewerker in

de laadbak van een pick-

up vervoerd. Het district

heeft geen ambulance.

Ziekenvervoer ontbreekt

en de districtscommis-

saris is naarstig op zoek

naar een oplossing, want

het is onmenselijk,

vooral wanneer het

regent. Mensen met

c o v i d v e r s c h i j n s e l e n

worden dan in de

stromende regen in de

bak van een pick-up

vervoerd voor medische

hulp over een afstand

van 5 kilometer van

Washabo naar Apoera.

"Ik heb vooral

medelijden met de jonge

moeders en hun

kinderen, maar ook met

de seniorenburgers", laat

Lewis weten. Er zijn

mensen bij die niet

kunnen zitten. Het

district kampt al geruime

tijd met beperkte

financiële middelen. De

dc bevestigt, dat de

militairen nog steeds

niet beschikken over een

goede buitenboordmotor

waardoor transport over

water moeilijk gaat.

Soms zijn er medische

spoedgevallen en als er

in Apoera niet kan

worden uitgevaren dan

moet de ambulanceboot

vanuit Nickerie naar

Apoera komen om

patiënten op te halen.

Lewis laat merken dit als

een oponthoud te

ervaren.

DDrriinnggeenndd  nnooddiigg

Het gebied heeft nu

d r i n g e n d

voedselpakketten en

beschermende middelen

nodig. Vooral mond- en

neusbedekking zijn

nodig voor de mensen

die vrijwillig helpen. Ook

ontbreken ontsmet-

tingsmiddelen, dat zijn

zaken die Lewis eerder al

heeft aangekaart. Het

traditioneel gezag

ondersteunt de dc in de

strijd tegen covid.

"Samen werken we aan

een oplossing."

Ondertussen is de

lockdown van kracht,

want zo alleen kan je de

mensen thuis houden.

Mensen moeten ook

gaan beseffen dat de

besmetting binnen een

seconde kan

plaatsvinden en niet pas

na enkele uren", aldus dc

Lewis. 

RRBB
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Uit de Covid-19 statistieken

maken wij op dat de cijfers

dwingen om over te gaan tot

stringente maatregelen vanuit

de overheid. Reden genoeg

voor de regering om te gaan

naar de COVID19-code: PAARS.

Binnen de zorg is er sprake van

code zwart. Dit vanwege de

volledige opschaling binnen de

ziekenhuizen. Code zwart is

slechts relevant binnen de

z o r g i n s t e l l i n g e n .

Volledigheidshalve treft u

onderstaand, uit het

Presidentieel besluit, de

COVID19 codes die gelden voor

de samenleving en de

bijbehorende uitleg:

Afhankelijk van de ernst en de

omvang van de buitengewone

omstandigheid die heeft geleid

tot de afkondiging van de

uitzonderingstoestand, wordt

bedoelde uitzonderingstoes-

tand gecategoriseerd als:

"

Uitzonderingstoestand I

"

Uitzonderingstoestand II

"

Uitzonderingstoestand III en 

"

Uitzonderingstoestand IV

Voorgaande met bijbehorende

kleurcoderingen respectievelijk

"geel", "oranje", "rood" en

"paars". 

" Van een uitzonder-

ingstoestand I (code geel) is

sprake in geval van

gebeurtenissen of

omstandigheden, die, alhoewel

ze nog geen directe of ernstige

gevolgen hebben voor de

samenleving, een duidelijke

ernstige bedreiging vormen

voor de algemene veiligheid

en/of gezondheid van de

samenleving met een reële

kans op verergering en

escalatie. 

" Van een uitzonder-

ingstoestand II (code oranje) is

sprake, indien de

omstandigheden en

bedreigingen toepasselijk voor

uitzonderingstoestand I zich

hebben gematerialiseerd door

aantasting van de algemene

veiligheid en de gezondheid

van de samenleving, terwijl een

voortdurende dreiging nog

aanwezig is. 

" Van een uitzonder-

ingstoestand III (code rood) is

sprake indien de

omstandigheid van uitzonder-

ingstoestand II zich in een

dermate ernstige vorm

manifesteert waarbij voor de

aanpak de toepassing van de

bestaande middelen en

regelingen niet meer

toereikend zijn, of waarbij

stringentere maatregelen nodig

zijn. 

" Van een uitzonder-

ingstoestand IV (code paars) is

sprake indien de

omstandigheid van uitzonder-

ingstoestand III (code rood)

uiterst onbeheersbaar is en

derhalve de algemene

veiligheid en volksgezondheid

niet meer gegarandeerd is.

In het kader van

transparantie acht de regering

het nodig onderstaande data

met u te delen. Dit voor een

correcte beeldvorming bij de

Surinaamse gemeenschap

omtrent de ontwikkeling van

COVID19 in Suriname.

2 DAGBLAD SURINAME INTERNATIONAL Mondaag 06 Maart 20176 DAGBLAD SURINAME  VRIJE TRIBUNE ZATERDAG 29 EN ZONDAG 30 MEI 2021

Dagblad Suriname verwelkomt uw ingezonden stukken. Doch de redactie behoudt zich
het recht stukken aan te houden die niet voldoen aan de eisen die de krant stelt. 
Bij inlevering van uw stukken dient u zich te legitimeren.

COVID19-data noopt tot urgentie; Suriname gaat naar Code PAARS
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AABBCC  ––CCHH  44..11

0088..0000 Film: Norm of the

North: King Sized

Adventure (2019) 0099..3300

Nieuwsuur 1100..0055 Film:

Chronicle Mysteries:

Recovered (2019) 1111..3300

Docu: Celebrity

Underrated: The Teddy

Pendergrass Story (2019)

1111..4455 Film: Teen Spirit

(2011) 1133..1100 Show: Carpool

Karaoke: Cardi B (2019)

1133..2255 Film: Psych 2: Lassie

Come Home (2020) 1155..0000

Spel TV 1166..0000 Docu:

Marvel&#39;s Behind the

Mask (2021) 1177..0055 Film:

Alex &amp; The List

(2018) 1199..0000 De

Weekkrant 1199..3300 Serie:

Unsellable Houses 2200..3300

NOS Journaal 2211..0000 Serie:

Botched 2211..4455 Serie:

Reasonable Doubt 2222..3300

Avondfilm: Spenser

Confidential (2020)   

AABBCC  ––CCHH  44..22

1133..0000 Film: A Bundle of

Trouble: An Aurora

Teagarden Mystery (2017)

1144..3300 Docu: The Missing

Gods (2020) 1166..0000 Live

Voetbal: Man City -

Chelsea (Champ. League)

1188..2200 NOS journaal 1188..3355

Serie: All Rise 1199..2200 Film:

New York Minute (2004)

2211..0000 Live Voetbal: Sao

Paulo – Fluminense 2222..5500

Serie: GLOW 2233..2255

Avondfilm: 100 Yards

(2019) 

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:

Pardes (1997) + Yeh

Jawaani Hai Deewani

(2013) 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 Tv-serie: Teri Meri

Ek Jindri + Hamaari Wali

Good News 2233..1155

Hindifilm: Rajneeti (2010)

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

0088::0000  Olympics: 10.000m

&amp; 5000m World

Records 0099::3300 NBA Hall of

Fame 1111::1100 Football doc.:

Sonsational 1133::2200 Table

Tennis: Lily Zhang vs Miu

Hirano 1144::5500 UEFA

Champions league 1166::0000

Live: Manchester City vs

Chelsea 1188::3300 Olympics:

Women’s 15 Highest

Scored Dives 1199::0000 Live:

Braziliaanse competitie:

Bahia vs Santos 2211::1100 Golf

Interview: Brooks Koepka

2222::5500 Movie: We are

Marshall 0000::3300 Herh.

sportcontent 

SSTTVVSS  ––CCHH  88..11

0088..0000 Herh. STVS

journaal 0088..3300

Kinderfilm: Raya and the

last dragon 1100..2200 The

Voice 1122..0000

Days of Victory 1122..3300

Docu. 1133..3300 BL.: Holsten

Kiel - FC Koln 1155..3300

Kinderfilm: The

Golden Orb 1177..0000 Progr

stg. Rumas 1188..0000

Globalsport 1188..4455

Wonderen Vandaag 1188..4455

Progr.:

een woord van God 1199..3300

Het avondjournaal + wib

2200..1155 Tv-serie: The

Resident 2211..0000

Speelfilm: Friends the

reunion 2222..4455 Tv-serie:

manifest 2233..3300 Herh. STVS

journaal 0000..0000

Speelfilm: The Hunted

0011..3355

Herhjournaal/globalsport

0022..5500 Speelfilm:

American Hustle little

house on the

Prairie/cartoons

(Wijzigingen

Voorbehouden)

AATTVV  ––CCHH  1122..11

0077::0000 BBC Nieuws 0077::3355

Logos International 0088::3355

Carmen Sandiego 0099::0000

ATV Nieuws + Sport i/h

Nieuws (Herh. ) 0099::3355

MasterChef Australia

1100::3300 Kinderfilm: Super

Detention 1122::0000 BBC

Nieuws 1122::3355 Middagfilm:

Jack And The Cuckoo-

Clock Heart 1144::1100 Most

Dangerous Ways To

School – Colombia 1155::0000

De Levende Steen

Gemeente 1155::3300 Cherly’s

Inspirations (Herh.) 1166::0000

Moksi Moksi (Herh. ) 1166::3300

Ducktales 1177::0000 NPR

Music Tiny Desk Concert -

Comin 2 America Sounds

Of Zamunda 1177::2200  SZF

Magazine (Herh. ) 1188::0000

ATV Nieuws 1188::4455 Docu.:

China: Time Of Xi 1199::4400

Sting Tiny Desk Concert

2200::0000 BBGO-TV 2200::4455

The Rubing Health

Foundation 2211::1100 Black-

Ish 2211::4455 Magnum P.I.

2222::3355 Tv-film: The

Confidence Man JP The

Movie 0000::4455 ATV Nieuws

(Herh.) 0011::2200 Hunters

0022::2255 Tv-film: Nobody

0044::0000 Tv-film: Overdrive

0055::3355 BBC Nieuws

(Wijzigingen

Voorbehouden)

AATTVV  ––CCHH  1122..22

0077::0000 Al Jazeera Nieuws

15:15 Heineken

Champions League Show

“Live” 1166::0000 UCL Finale:

Manchester City X

Chelsea “LIVE” 1188::0000 Doc:

World Most Scenic River

Journeys 1188::5555

NatioDream Update 1199::0000

ATV Nieuws (Herh.) 1199::4400

Legacies 2200::2255  Marvels

Runaways 2211::1100

NatioDream Update 2211::1155

WWE RAW 2222::2255 Tv-film:

Police Story 3 Super Cop

0000::0055 Shameless (US)

0011::5555  Einde Uitzending

(Wijzigingen

Voorbehouden)

SSCCCCNN  ––CCHH  1177..11

0088::3300 NBA Highlights

(Herh.) 0099::1155 Racing Doc:

Senna 1111::5555 Soccer Doc:

The Fifa Family: A Love

Story 1133::0000  International

Friendly: Sweden -

Finland (Live) 1155::0000 NBA

Highlights 1155::2255 Soccer

Doc.: UEFA Champions

League: Stories of the

Finals 1166::0000 UEFA

Champions League:

Manchester City - Chelsea

(Final) (Live) 1188::3300 NBA

Playoffs: Game 4: Denver

Nuggets @ Portland Trail

Blazers (2 -1)  (Live) 2200::0000

NBA Playoffs: Game 3:

Philadelphia 76ers @

Washington Wizards (2-0)

(Live) 2222::3300 NBA Playoffs:

Game 3: Utah Jazz @

Memphis Grizzlies (1 - 1)

(Live) 0011::0000 Sports

(Wijzigingen

voorbehouden)                          

SSCCCCNN  ––CCHH  1177..22

0088::0055 Anime Serie: Yu-Gi-

Oh! Duel Monsters 0088::3300

Animation Movie:

Checkered Ninja 0099::5500

Movie: Johnny Kapahala:

Back on Board 1111::2200

Animation Serie: Fast &

Furious Spy Racers 1111::5500

Comedy Serie: Austin &

Ally 1122::1100 American Idol

(Herh.)*Grand

Finale*1144::3300 NBA Playoffs:

Game 4: Milwaukee Bucks

@ Miami Heat (3 - 0) (Live)

1177::0000 The Voice  (Herh.)

1188::3300 Angelina Jolie

Special: Maleficent 2200::0055

Doc: Building Off the Grid

2200::5500 Drama Serie: The

Good Doctor 2211::4400

Friends: The Reunion

2233::2255 Angelina Jolie

Special: By the Sea 0011::2255

Movie: Jason Goes to Hell:

The Final Friday 0022::5500

MTV 0066::0000 Cartoons

(Wijzigingen

voorbehouden)                

SSCCCCNN  ––CCHH  1177..33

0088::5500 Movie: Amrapali

1100::5500 Serie: Little Singham

(Herh.) 1111::2200 Movie:

Lucknow Central 1133::4455

Movie: Kapoor And Sons

1166::0055 Indian Idol (Herh.)

1177::3300 Serie: India Alert

1188::2255 Movie: Money Hai

Toh Honey Hai 2200::4455

Movie: Koi Jaane Na 2233::0000

Talkshow: A Little Late

With Lilly Singh 2233::2255

Movie: Fever 0011::2255 Movie:

Lucknow Central 0033::5500

Movie: Kapoor And Sons

0066::0055 Movie: Amrapali

(Wijzigingen

Voorbehouden)   

ZZoonnddaagg  3300  MMeeii    

AABBCC  ––CCHH  44..11

0088..0000 NOS Studio Sport

0088..4400 Film: Panda vs.

Aliens (2021) 1100..0000

Nieuwsuur 1100..3300 Film:

Johnny English (2003)

1122..0000 Docu: Michelle

Obama: Life After the

White House (2020) 1122..5500

Film: JL Family Ranch 2

(2020) 1144..1155 Docu: She Is

the Ocean (2018) 1155..5555

Docu: Friends: The

Reunion (2021) 1177..5500

Weekrant (herh) 1188..1155

Serie: DNA Onbekend

1199..0000 Serie: 24 1199..5500 NOS

Studio Sport 2200..5555 NOS

Journaal 2211..2255 Start &

Finish 2222..1100 Avondfilm:

Vice (2018)                   

AABBCC  ––CCHH  44..22

1111..0000 Live Voetbal:

Atletico MG – Fortaleza

1122..5500 Serie: Pinky and the

Brain 1133..1100 Docu:

Celebrating America: PBS

NewsHour Presents (2021)

1133..3300 Serie: Ancient Aliens

1144..1155 Film: The True

Adventures of Wolfboy

(2019) 1166..0000 Live Voetbal:

Flamengo – Palmeiras

1177..5500 NOS Journaal 1188..0055

Film: Flora & Ulysses

(2021) 1199..3355 Serie: Penn &

Teller: Fool Us 2200..1155 Film:

Big Miracle (2012) 2211..0000

Serie: The Wire 2222..4400

Avondfilm: Those Who

Wish Me Dead (2021)

2233..3355 Stand-up: Hannah

Gadsby: Douglas (2020)    

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: Hollyday

(2014).+ Happy New Year

(2014) 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: Rustam (2016)

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: Spider Man 1122::0000

Start lockdown film

marathon   

QQNN  SSppoorrtt  ––CCHH  77..22

0088::0000 Men’s Doubles

Badminton Highlights

0099::0000 Live: MotoGP Italy

1100::0000 Olympic Wrestling:

R.Gardner vs A.Karelin

1111::0000 Live: Braziliaans

voetbal: Atletico Mineiro

vs Fortaleza 1133::1100 Movie:

42 1166::0000 Live: Braziliaans

voetbal: Flamengo vs

Palmeiras 1188::1100 Boxing

doc.: Pariah 2200::3300 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

Progr stg. Rumas 1111..4455 F1:

Drive to Survive

Musicbreak 1133..0000 L1 :

Nantes – Toulouse 1155..0000

MotoGP ‘21 “ Portugal “

1177..0000  The Voice 1188..4400

Progr. CCK : een woord

van God 1199..3300  Het

avondjournaal + WIB

2200..1155 Weekoverzicht

kabinet VP. 2200..3300 1 voor 12

2211..3300 Speelfilm: Wrath of

Man 2233..3300 Serie: Queen of

the South 0000..1155 Herh.

STVS journaal 0000..4455

Speelfilm: Mortal Kombat

0022..3355 Herh. STVS journaal

0033..0000 Speelfilm: Snatch

Doc./Kinderprog.

(Wijzigingen

Voorbehouden)

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 Beach

Volleybal World Tour

2021: Brazil Vs Canada -

Womens SF 1111::0055 Best Fan

Moments In Sports Funny

Fails 1111::3300 Top Gear

America 1122::0000 Craziest

Ever Goal Celebrations In

Womens

1122::3300 Comedy Moments

In Football Smart &

Creative Plays In Football

20 Inappropriate

Moments In Womens

Sports 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 Jesus Is Lord

1166::3300 Kim’s Convenience

1177::0000 Superhits (herh.)

1188::0000 Revue: Binnenlands

Weekoverzicht 1188::4455

Cherly’s Inspirations

(Nieuw) 1199::0000 Doc.: China

Time Of Xi 2200::0000 Running

Wild With Bear Grylls

2211::0000 Milieu Week: Hoe

Gaan Wij Om Met Ons Bos

2211::1155 Tv-film: Logan Lucky

2233::0000 Tv-film: The

Virtuoso 0000::3300 Lost in

Space 0011::2200 Tv Film:

Wander 0033::0000 Tv-film:

Yes Day 0044::3300 Godless

0055::1155 BBC Nieuws 0077::3355

Roep van de Bruidegom

(Wijzigingen

Voorbehouden)

AATTVV  --CCHH  1122..22

0077::0000 Al Jazeera 1166::3300

The Masked Singer 1177::2200

Ellen Games of Games

1188::1155 America’s Got Talent

1199::4455 NatioDream Update

1199::5555 Last Man Standing

2200::2200 Doc.: Pick Of The

Litter 2200::5555 NatioDream

Update 2211::0000 WWE

Smackdown 2222::0000

NatioDream Update 2222::0055

The Detour 2222::3355 Tv Film:

A Nuns Curse 0000::1155 Game

of Thrones 0011::4455 Einde

Uitzending (Wijzigingen

Voorbehouden)

SSCCCCNN  ––CCHH  1177..11

0088::1100 NBA Highlights

(Herh.) 0088::3355 Soccer Doc.:

Dennis Law: The Lawman

0099::5555 Basketball Doc.:

Linsanity 1111::2200

International Friendly:

Mexico - Iceland (Delayed)

1133::2200 NBA Highlights

1144::0000 NBA Playoffs: Game

4: New York Knicks @

Atlanta Hawks (Live)

1166::3300 NBA Playoffs: Game

4: Phoenix Suns @ Los

Angeles Lakers  (1 -

2)(Live) 1199::0000 Soccer Doc.:

What killed Maradona

2200::0000 NBA Playoffs: Game

4: Brooklyn Nets @

Boston Celtics (Live) 2222::3300

NBA Playoffs: Game 4: LA

Clippers @ Dallas

Mavericks (Live) 0011::0000

Sports (Wijzigingen

voorbehouden)                 

SSCCCCNN  ––CCHH  1177..22

0088::0055 Animation Serie:

The Jungle Book 0088::4400

Movie: Hannah Montana:

The Movie 1100::2255

Animation Serie: New

Looney Tunes 1100::5500

Movie: Pete’s Dragon 1122::3300

Comedy Serie: iCarly 1133::1100

The Voice(Herh.) 1155::0000

International Friendly:

Switzerland - United

States (Live) 1177::0000

Angelina Jolie Special:

Maleficent: Mistress of

Evil 1188::5500 Reality Show:

Go-Big Show 1199::4400

Infomercial: Het belang

van REDD+ voor

Suriname 1199::5500 Crime

Serie: NCIS 2200::4400

Angelina Jolie Special:

Wanted 2222::3300 Movie: The

Djinn 2233::5500 Movie: Jason

X 0011::2200 MTV 0066::0000

Cartoons (Wijzigingen

voorbehouden)               

SSCCCCNN  ––CCHH  1177..33

0088::3300 Movie: Ghar Sansar

1111::0000 Serie: Motu Patlu

(Herh.) 1111::3300 Movie:

Double Dhamaal 1133::5555

MTV Splitsvilla (Herh.)

1144::5555 Movie: Honey Vs

Money 1166::2200 Indian Idol

(Herh.) 1177::4455 Serie: India

Alert 1188::4400 Movie: Gabbar

Is Back 2200::5555 Movie: Total

Dhamaal 2233::1100 Talkshow:

A Little Late With Lilly

Singh 2233::3355 Movie:

Pataakha 0011::4455 Movie:

Honey Vs Money 0033::0000

Movie: Ghar Sansar 0055::2200

Movie: Double Dhamaal

0077::4400 Just For Laughs

(Wijzigingen

Voorbehouden)

Televisieprogrammaoverzicht 
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E
r is een conflict

gaande tussen de

medewerkers en

de bond van het

Academisch Ziekenhuis

en de minister van

Volksgezondheid. Het

vertrouwen zou in de

minister zijn opgezegd.

Dat zou zijn gedaan ten

overstaan van de

minister zelf. Dat

betekent dus dat de

stand van zaken een

dieptepunt heeft

bereikt in het

ziekenhuis een

dieptepunt heeft

bereikt. Er is een

arbeidsconflict gaande

in het ziekenhuis

midden in een derde

golf van de

coronapandemie die

niet te temmen valt

deze keer. Het

Academisch Ziekenhuis

speelt een belangrijke

rol in het tegengaan van

het coronavirus omdat

het over intensive care

faciliteiten beschikt.

Het AZP is ook het

ziekenhuis in Suriname

dat een link heeft met

de medische faculteit.

Het moet onderdeel zijn

van het medisch

w e t e n s c h a p p e l i j k

onderzoek dat in

Suriname plaatsvindt.

De cijfers gaan ondanks

w e e k e n d - l o c k d o w n s

maar niet omlaag. Het

aantal doden is nu 6-7

maal meer per dag dan

tijdens de eerste en

tweede golf. Er wordt

over het algemeen

alleen gesproken over

bedden, maar minder

wordt er gesproken over

het personeel dat nodig

is voor de zorg van de

covid-patiënten in

verschillenden vormen

van de ziekte. Er

ontstaat een zware

fysieke en mentale druk

op het zorgpersoneel

met een golf die steeds

hoger gaat. Er kan op

den duur burn-out

optreden bij het

personeel, waardoor

medewerkers door

ziekte kunnen

uitvallen. De

samenleving houdt

geen rekening met de

druk die gelegd wordt

op het zorgpersoneel als

de besmettingen blijven

toenemen omdat de

bevolking zich niet

houdt aan de regels en

men besmet raakt. Zo is

er recent vanuit een

dorp gemeld dat

mensen de berichten

over het virus hebben

genegeerd en

dorpsfeesten zijn

gehouden. Daarmee zou

men zelfs

waarschuwingen van de

dc hebben genegeerd.

We weten ook dat er

ook vanuit de stad de

nadruk wordt gelegd

niet op vaccinaties,

maar op osodresi's. De

vaccinaties zijn door

niet de eerste de beste

politici uit een bepaalde

coalitiepartij afgewezen

en men is met de

afwijzing naar de media

gegaan. Nu hebben we

een situatie in het

westen waarbij

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

moeten worden

afgesloten om verdere

verspreiding van het

virus te voorkomen.

Een dc heeft in de druk

die heeft ontstaan

geheel buiten haar

competentie de

n o o d t o e s t a n d

afgekondigd, terwijl

volgens de grondwet

dat alleen een

bevoegdheid is van de

president en volgens

een bepaalde

procedure. De grondwet

bepaalt dat ter

handhaving van de uit-

of inwendige veiligheid,

in geval van oorlog of

oorlogsgevaar of in

geval van ernstige

bedreiging of verstoring

van de inwendige orde

of rust, welke kan

leiden tot wezenlijke

aantasting van de

belangen van de Staat,

door de president, na

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

toestemming van De

Nationale Assemblée, in

elk gedeelte van

Suriname de

noodtoestand kan

worden uitgeroepen. De

president verklaart de

noodtoestand niet als

beëindigd, tenzij na

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

toestemming van De

Nationale Assemblée.

Deze toestemming is

niet vereist, wanneer

het overleg met De

Nationale Assemblée

door overmacht niet

mogelijk is gebleken.

Een ander voorbeeld is

dat van een geldover-

makingskantoor langs

een zeer drukke

eenrichtingsweg in

Paramaribo. Bijna elke

dag staan er tientallen

mensen in rijen, al

vroeg in de ochtend.

Men staat in deze rijen

heel dicht op elkaar en

worden de social

distance regels niet in

acht genomen. Dit

kantoor staat heel dicht

bij een jeugdopvangin-

stituut onder hoede van

de politie en het staat

aan de overkant van een

R G D - k a n t o o r ,

frappanter kan het

allemaal niet. De politie

grijpt niet in, de

Covidbirgade grijpt hier

ook niet in.

Waarschijnlijk zijn de

h a n d h a v -

ingsautoriteiten bang

dat wanneer men ter

plekke is, er een

onoverzichtelijke en

grimmige situatie zal

ontstaan. Men laat dus

de zaak voor wat het is.

Honderden mensen

gaan bij het geldover-

makingskantoor langs

en zien het dicht op

elkaar staan van de

mensen. Uit het gedrag

van de mensen in de

rijen voor het kantoor

blijkt dat de bevolking

gewoon risico's neemt.

Aan de andere kant

moeten wij stellen dat

h e t

o v e r m a k i n g s k a n t o o r

zeker een verantwo-

ordelijkheid heeft om

de klanten voor het

kantoor zodanig op te

vangen dat er geen

b e s m e t t i n g e n

plaatsvinden. Het

o v e r m a k i n g s k a n t o o r

kan voor overtreding

van de

coronamaatregelen op

haar bedrijfsterrein en

het nalaten van het

bedrijf om

coronamaatregelen te

handhaven, ook een

boete opgelegd te

krijgen. Deze situatie is

in de media genoemd,

maar de boetes zijn nog

niet opgelegd, of die

zijn zo laag dat met

gemak deze wordt

voldaan en men

doorgaat. De

Surinaamse regering

moet in beraad om met

een nieuwe set van

maatregelen de golf het

hoofd te bieden. Een

echte totale lockdown

zoals dat plaatsvond in

maart 2020 lijkt

onvermijdelijk, maar

dan moet het wel gaan

om een totale

lockdown.   
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VES staat achter afromen SRD's
""DDiitt  zzaall  eecchhtteerr  ppaass  wweerrkkeenn  aallss  kkooeerrss  wwoorrddtt  vvrriijjggeellaatteenn  eenn  oovveerrhheeiidd  zzwwaaaarr  ggaaaatt  bbeezzuuiinniiggeenn""

D
e CBvS (Centrale

B ank van

Suriname) treft

maatregelen om de

overtollige SRD's op de

markt af te romen om

een waardestijging van

de SRD te realiseren. De

voorzitter  van de

economistenvereniging

VES,  Winston

Ramautarsing,  spreekt

van een noodzaak om

SRD's af  te romen

vanwege de vele

m o n e t a i r e

financieringen door de

vorige regering.

Daardoor is  er  meer

SRD in omloop en stijgt

de vraag naar US$.  In

gesprek met Dagblad

Suriname zegt

Ramautarsing dat de

CBvS al was begonnen

met het verhogen van

de SRD-kasreserve van

35% naar 39% voor de

banken. "Maar eigenlijk

kan dit percentage wat

meer omhoog,  want

hoe meer SRD we in

omloop hebben hoe

meer vraag naar US$

ontstaat en dus hoe

hoger de koers gaat",

benadr ukt de VES -

voorzitter.

FFiinnaanncciiëënnmmiinniisstteerr

vveerrssuuss  OOWW--mmiinniisstteerr

Ramautarsing voert aan

dat de huidige regering

eveneens nieuwe SRD's

in omloop brengt. Het

parlement heeft

namelijk toestemming

verleend om SRD 1.5

miljard monetair  te

financieren voor covid-

uitgaven.  E chter,  het

betreft  niet  alleen

cov id-uitgaven.  D e

VES -voorzitter  w ijst

erop dat de Openbare

Werken-minister Riad

N u r m o h a m e d

donderdag wederom

bevestigd heeft dat het

geld om wateroverlast

aan te pakken uit  het

Covidfonds zal komen.

Dat heeft  de

F i n a n c i ë n m i n i s t e r

Armand Achaibersing

tijdens de E conotori

van VES op 11  mei

steevast ontkend. "Geld

voor de aanpak van

wateroverlast komt dus

uit het Cov idfonds en

dat werkt direct

wisselkoers verhogend

oftewel inflatoire."

AAlllleeeenn  oovveerrttoolllliiggee

SSRRDD''ss  aaffrroommeenn  zzaall  nniieett

wweerrkkeenn

Alhoewel Ramautarsing

het af romen van de

overtollige SRD's een

goede maatregel vindt,

zal  dat alleen geen

vruchten afwerpen. Het

moet verankerd worden

in een totaalpakket,

bestaande uit  het

vrij laten van de

w isselkoers en het

implementeren van

zware bezuinigingen bij

de overheid.  "We

moeten stoppen met de

luxe in de top van de

overheid alsof er geen

crisis is. Men gaat door

met bijvoorbeeld de

v e l e

b e v e i l i g i n g s w a g e n s ,

beveiligers enzovoorts.

Ik merk absoluut niets

van de bezuinigings-

maatregelen", aldus de

VES-voorzitter. 

KKSSRR

Nederlandse minister Hugo de Jonge geeft uitleg
over donaties van vaccins aan Suriname

H
ieronder de tekst

van de

N e d e r l a n d s e

minister van

Volksgezondheid, Hugo

de Jonge,  aan de

Surinaamse regering

inzake de levering van

tussen de 600-750.000

doses van het

AstraZeneca-vaccin.

" N e d e r l a n d

heeft  bij  de aanschaf

van cov id-19-vaccins

ter risicospreiding

grootschalig ingekocht

bij  diverse

producenten.  Het is

duidelijk dat Nederland

(net als veel andere EU-

lidstaten) zeer

waarschijnli jk na de

zomer met een

overschot aan vaccins

te maken zal  hebben.

Het wereldwijde tekort

aan vaccins en de

verdeling ervan is een

groot mondiaal

vraagstuk."  P remier

Rutte heeft op vrijdag

21 mei 2021 tijdens de

G-20 Global  Health

Summit aangekondigd

dat ook Nederland

voornemens is in-kind

donaties te gaan doen.

Minister van Ark heeft

deze aankondiging ook

gedaan ti jdens de

World Health Assembly,

die plaatsvindt van 24

mei t/m 1 juni 2021. 

"Het is steeds de

Nederlandse en

Europese inzet geweest

om met de

g e z a m e n l i j k e

inkoopkracht van de EU

tevens bij te dragen aan

de beschikbaarheid van

vaccins in landen die

deze toegang zelf niet

kunnen realiseren. Het

kabinet heeft besloten

om ons mogelijke

surplus aan vaccins

voornamelijk in te

zetten voor donatie aan

derde landen die hier

zelf  niet  in kunnen

voorzien (vooral  lage-

en midden-

i n k o m e n s l a n d e n ) .

D onatie v ia de

multilaterale kanalen

( C o v a x / G A V I / W H O )

wordt daarbij  als  de

primaire weg gezien,

idealiter  v ia het EU

Vaccine Sharing

Mechanism. Bilateraal

doneren is  ook

mogelijk." 

Het totaal aantal

en het soort vaccins dat

Nederland zal  kunnen

gaan doneren, zal mede

afhankelijk zijn van het

totaal  aantal  vaccins

dat aan Nederland

feiteli jk zal  worden

geleverd,  het gebr uik

van de vaccins in

Nederland en de

noodzaak om nog te

leveren vaccins in te

zetten voor onze

nationale vaccinatie-

response in 2022-2023.

Recent heeft  de

Surinaamse regering de

Nederlandse regering

opnieuw verzocht bij te

dragen aan de

bestri jding van de

cov id-pandemie in

Suriname. In een eerder

stadium heeft  de

Nederlandse regering

Suriname al

ondersteund met twee

uitgebreide cov id-19

steunpakketten ter

waarde van 6,5 miljoen

euro,  bestaande uit

onder andere

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

persoonlijke bescher-

mingsmiddelen en

medicatie.  Inmiddels

bevindt Suriname zich

in een derde golf  en

verslechtert de situatie

nog steeds elke dag.

Vaccins vormen een

belangrijk instr ument

in het bestrijden van de

pandemie aldaar.

Suriname heeft  zich

aangesloten bij  het

Covax-initiatief ,  maar

als  gevolg van de

wereldw ijde schaarste

aan vaccins,  zi jn v ia

deze weg tot op heden

slechts zeer kleine

aantallen vaccins aan

Suriname geleverd. 

Minister Hugo

D e Jonge van

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

informeert hierbij over

de verdere inzet van

Nederland om

Suriname bij te staan in

de stri jd tegen de

pandemie.  "D e

Surinaamse minister

van Volksgezondheid

heeft  mij  een brief

gestuurd met daarin

het verzoek tot

additionele steun in

hun stri jd tegen de

pandemie. Gezien onze

bijzondere relatie met

Suriname en de nauwe

ver wantschap tussen

onze samenlev ingen,

ligt  het voor de hand

Suriname te helpen. Ik

heb hierover deze week

overleg gevoerd met

mijn Surinaamse

collega en aangegeven

dat ik voornemens ben

na week 25,  mits de

leveringen het toelaten,

vaccins van

AstraZeneca te doneren

aan Suriname. Het

exacte aantal  te

doneren vaccins wordt

momenteel  nader

bepaald,  maar zal

gezien de

bevolkingsopbouw van

Suriname, alsmede de

v a c c i n a t i e b e r e i d h e i d ,

l iggen tussen de

500.000 en 750.000

doses." 

" Tevens heeft

mijn Surinaamse

collega een verzoek

gedaan tot het

beschikbaar stellen van

g e n e e s m i d d e l e n ,

m e d i s c h e

hulpmiddelen en de

inzet van Nederlands

medisch personeel.

G ezien de acute

behoefte aan

medicinaal zuurstof zal

met ondersteuning van

D efensie zo spoedig

mogelijk een tweetal

z u u r s t o f c o n t a i n e r s

worden ingezet.

Komende dagen

brengen we samen met

Suriname verdere vraag

en aanbod bij  elkaar."

Oud-directeur-generaal

van het RIVM, dr.  M.

Sprenger,  zal  vanuit

Nederland de

coördinatie hiertoe op

zich te nemen. Samen

met de Nederlandse

Vereniging van

Ziekenhuizen (NVZ) en

de Nederlandse

Federatie van

Universitair  Medische

centra (NFU ) kijkt  hij

naar een zo spoedig

mogelijke inzet van

medisch personeel  in

Suriname.'
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Wateroverlast op de Afobakaweg 

D
ichtbij de plaats

Brokobaka in het

district Brokopondo

is de Afobakaweg onder

water gelopen. Dit is het

gevolg van de zware

regenval de afgelopen

dagen. Het water komt

waarschijnlijk van

zwampen en/of kreken in

de omgeving die buiten

hun oevers zijn getreden.

Weggebruikers worden

opgeroepen om

voorzichtig  te zijn op de

weg.

Omgevallen boom stremt verkeer Brownsweg

E
en boom is vrijdag

28 mei omgevallen,

dwars op de weg

naar Brownsweg. Het

verkeer was gestremd. De

boom is ook tegen het

e l e k t r i c i t e i t s n e t

aangekomen, waardoor

Brownsweg enige tijd

zonder stroom zat. Er

werd contact opgenomen

met EBS om de

stroomlevering te

herstellen. De bewoners

zelf waren bezig om met

en macht de weg vrij te

krijgen.

Kenniskring bespreekt toekomst van de Surinaamse luchtvaart- en toerismesector

D
e covid-19 pandemie

slaat dagelijks

harder toe in onze

s a m e n l e v i n g .

Ziekenhuizen kunnen

nieuwe gevallen niet meer

aan. Sinds maart 2020

ervaart ons land het woord

Corona niet als bier, maar

als een dodelijk virus. Het

vaccinatieprogramma is

getemperd, omdat er geen

zicht is op de aankomst

van de 700.000

AstraZeneca vaccins uit

Nederland. De

samenleving is onrustig en

ontwricht en ervaart

enorme wateroverlast,

doch schendt de Mohana-

regels voor

politieprotesten en 'Money

style' gratis pakkettendis-

tributie. De koers stijgt,

minder toerisme dus

minder valuta-inkomsten.

Het ministerie van

Buitenlandse Zaken

ontdekt valse Consulaire

Zaken ontheffingen, maar

is onbereikbaar voor zowel

de reisbureaus als

passagiers, ondanks dat

men van huis uit werkt.

Vele nep

b e w a k i n g s b e d r i j v e n

maken overnight blad en

de luchtvaartsector leidt er

enorm onder. De hotels, de

luchthaven, de taxi's,

lodges et cetera, allemaal

derven inkomsten. Hoe

ziet de toekomst eruit?

Kenniskring legt daarom

op dinsdag 1 juni de focus

op de kansen en

bedreigingen in deze

sector. De gastsprekers zijn

Paul de Haan, de nieuwe

directeur van de SLM,

Rabin Boeddha, directeur

Toerisme van het

ministerie van Toerisme,

Communicatie en

Transport, Cindy Uden,

voorzitter van de Asra

(Associatie van

Surinaamse Reisagenten)

en Gyo Gummels,

secretaris van de Shata

(Suriname Hospitality and

Tourism Association), allen

bekenden in de sector.

Deze presentaties en

discussie worden live via

ABC TV kanaal 4.2

uitgezonden en via

Facebook en Youtube

l i v e s t r e a m

https://www.youtube.com/

c/RCFAAccountants. 

Vragen aan het

panel kunnen aan de MC,

de politicoloog drs. Glenn

Truideman, ge'smst/geappt

worden op (+597)7557799.

Deze uitzending wordt

mogelijk gemaakt door

RCFA Accountants

www.rcfa.com.  De avond

begint exact om acht uur

p.m. 

Kenniskring (KK)

bestaat dit jaar 25 jaar met

een zusterorganisatie in

Nederland en

netwerkgroepen in Aruba,

Curaçao, Guyana, India,

Trinidad en de VS, is een

vrijwillige netwerkkring

van topkader uit de

academische, overheid- en

business community. Door

elke eerste dinsdag van de

maand inzichten,

informaties en

ontwikkelingen over

actuele politieke en

s o c i a a l e c o n o m i s c h e

vraagstukken op zowel

lokaal, regionaal als

mondiaal niveau met

elkaar uit te uitwisselen,

moeten KK-members in

staat zijn hun individuele-

en groepsbelangen beter in

te schatten en richting te

geven. Kenniskring is een

instrument om door

middel van contactlegging

de expertise van elk

netwerk lid te leren

kennen en het netwerk als

bron te hanteren voor

specifieke expertise om

persoonlijk- of

maatschappelijk voordeel

te behalen. KK kent geen

bestuur, doch een

coördinatieteam.
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Brandweerlieden post
Onverdacht bezorgd over

werkomstandigheden
PPaass  eeeenn  wweeeekk  nnaa  ccoovviiddbbeessmmeettttiinngg  ggiinngg  bbrraannddwweeeerrlleeiiddiinngg

oovveerr  ttoott  oonnttssmmeetttteenn

D
e brandweerlieden

van de post

Onverdacht gaven

vrijdag 28 mei tegenover

Dagblad Suriname aan dat

ze met veel problemen

zitten. Ze maken contact

met de leiding over die

problemen, maar er wordt

niet naar ze omgekeken.

Ze vrezen het ergste voor

hun gezondheid. Een van

de brandweerlieden is

vorige week besmet

geraakt met het

covidvirus. Ze geven aan,

dat de  brandweerleiding

daar geen werk van heeft

gemaakt. Zo is de

brandweerpost niet

ontsmet. "Pas na een week

zijn ze komen

ontsmetten." De

brandweerlieden kregen

donderdag ook te horen

dat er nog iemand besmet

is, iemand die niet echt

symptomen vertoonde.

Verder laten de bezorgde

brandweerlieden weten,

dat hun werkplek heel

verwaarloosd is, niemand

kijkt naar ze om.

Dagblad Suriname

verneemt dat de

problemen onder andere

zijn de hygiëne, het al paar

jaar ontbreken van

werkende equipment. Bij

stroomuitval kunnen de

brandweerlieden niet

douchen en er is geen

watertank en ook geen

hydrofoor.  

Ook laten de

brandweerlieden weten,

dat zij 1x24 uur aan het

werk zijn, maar dat het '7 -

3 personeel' een betere

behandeling krijgt.

Daarnaast zegt een

brandweerman tegenover

Dagblad Suriname, dat de

brandweerpost zich

bevindt in een

risicogebied qua

aanrijdingen, maar dat de

post niet eens beschikt

over een hulpverlen-

ingsvoertuig. Zo'n voertuig

kunnen we niet krijgen.

Ook krijgen de

brandweerlieden geen

beltegoed voor de

diensttelefoon en al jaren

ook geen uniform. 'Onze

huishuur- en

standplaatstoelagen zijn

nog steeds SRD 90 om

SRD 80.'

SSKK  

Nederland stuurt naar
verwachting na week 

25 tussen 500.000-700.000
AstraZeneca-vaccins

BBiinnnneennkkoorrtt  mmooggeelliijjkk  ooookk  wweeeerr  NNeeddeerrllaannddss  mmeeddiisscchh

ppeerrssoonneeeell  iinn  SSuurriinnaammee  vvaannwweeggee  ddee  zzoorrggeelliijjkkee  ccoovviidd--ssiittuuaattiiee

D
e regering berichtte

vrijdagmiddag 28

mei dat Suriname

met Nederland

overeenstemming heeft

bereikt over de donatie,

afhankelijk van de

behoefte en

vaccinatiebereidheid, van

tussen de 500.000 en

750.000 vaccins van het

merk AstraZeneca. De

levering van de vaccins is

voorzien na week 25, mits

de aanleveringen op tijd

zijn. Dit zijn de ministers

van Volksgezondheid van

beide landen, Amar

Ramadhin en Hugo de

Jonge, overeengekomen.

Suriname had ook

het verzoek gedaan voor

het beschikbaar stellen

van geneesmiddelen,

medische hulpmiddelen

en de inzet van

Nederlands medisch

personeel in het kader van

het bestrijden van de

covid19-pandemie. Gezien

de acute behoefte aan

medicinaal zuurstof zal

met ondersteuning van

het Nederlandse

ministerie van Defensie

een tweetal

z u u r s t o f c o n t a i n e r s

worden ingezet in

Suriname. 

Oud directeur-

generaal van het RIVM

(Rijksinstituut voor

Volksgezondheid en

Milieu), dr. M. Sprenger, zal

vanuit de Nederlandse

kant de coördinatie van de

steun op zich nemen.

Samen met de

Nederlandse Vereniging

van Ziekenhuizen (NVZ)

en de Nederlandse

Federatie van Universitair

Medische centra (NFU)

kijkt hij naar een zo

spoedig mogelijke inzet

van medisch personeel in

Suriname. In Suriname zal

de coördinatie worden

geleid vanuit het

ministerie van

Volksgezondheid. 

Details en

planning worden de

komende dagen verder

uitgewerkt door

Nederlandse- en

Surinaamse partners en

gecoördineerd door de

Surinaamse ambassadeur

in Nederland.

Guyana wil voorlopig geen staats luchtvaartmaatschappij  
D

e Guyanese regering

heeft in dit stadium de

oprichting van een

nationale luchtvaart-

maatschappij in

staatseigendom uitgesloten.

In plaats daarvan wil de

Guyanese regering dat meer

internationale luchtvaart-

maatschappijen het land

bedienen. 

IInntteerrnnaattiioonnaallee  vveerrbbiinnddiinnggeenn  

De Guyanese minister van

Financiën, Ashni Singh, zei op

de inaugurele virtuele

diasporaconferentie dat het

oprichten van een staatslucht-

vaartmaatschappij in dit

stadium te riskant is, daarbij

verwijzend naar het

voorbeeld van de regionale

luchtvaartmaatschappij Liat.

Hij zei dat covid-19 de

operaties van een aantal

nationale luchtvaart-

maatschappijen verder had

belemmerd. In plaats daarvan,

zei Singh, trekt de regering

particuliere luchtvaart-

maatschappijen aan om de

Guyana-route te bedienen.

"We zetten ons agressief in

om meer internationale

luchtvaartmaatschappijen

aan te trekken om naar

Guyana te komen en we zien

de resultaten daarvan al. Dus

in een tijd waarin luchtvaart-

maatschappijen hun

activiteiten stopzetten en

routes verminderen, zien we

dat internationale luchtvaart-

m a a t s c h a p p i j e n

daadwerkelijk belangstelling

tonen voor hun komst naar

Guyana." Singh zei ook dat de

gesprekken werden

voortgezet met Virgin Atlantic

(VS, Londen Heathrow) met

het oog op het bedienen van

de route Guyana-Verenigd

Koninkrijk.

GGeeeenn  nnaattiioonnaallee  ccaarrrriieerr

Guyana heeft momenteel één

privé-luchtvaartmaatschappij

aan huis, Trans Guyana

Airways (TGY, Georgetown

Ogle vliegveld), die slechts

drie routes bedient: Boa Vista,

RR (Brazilië), Bridgetown

(Barbados) en Lethem

(Guyana) met behulp van

Beech 1900Ds, Cessna (enkele

turboprop) C208s, en een

enkele andere kleine

toestellen. Verder heeft Air

Demerara (Georgetown

Cheddi Jagan luchthaven)

debuut plannen voor 2021

met Airbus-narrow bodies

geopperd. Guyana Airways

(Georgetown Cheddi Jagan)

heeft de ambitie gehad om de

nationale luchtvaart-

maatschappij te worden, maar

is sinds 2016 niet meer actief.

In 2018 kreeg het

toestemming om de naam te

gebruiken, die is afgeleid van

het staatsbedrijf Guyana

Airways (1963) (GY,

Georgetown Cheddi Jagan),

dat failliet werd verklaard in

2001. Het bedrijf was van plan

om tegen 2019 activiteiten te

starten vanuit Georgetown

Cheddi Jagan met twee B737's

naar bestemmingen zoals

Havana Int'l, Port of Spain,

Bridgetown en de VS.

Caribbean Airlines (CAL) heeft

in het verleden ook

aangegeven interesse te

hebben in het verkrijgen van

de status van vlaggenschip in

Guyana, maar de luchtvaart-

maatschappij heeft als gevolg

van covid-19 geprobeerd de

operationele kosten te

verlagen door het aantal

personeelsleden te

verminderen.

PPrroobblleemmeenn  vvoooorr  SSLLMM  

Anders dan Guyana heeft

Suriname wel een nationale

carrier. De Surinaamse

L u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j

(SLM) bestaat inmiddels al

meer dan 55 jaar. Echter heeft

het bedrijf grote problemen

op dit moment. De schuld ligt

boven de 100 miljoen

Amerikaanse dollars. Onlangs

is de financiële onderbouwing

van het herstelplan tot het

weer gezond maken van de

SLM de rode draad geweest

tijdens een ontmoeting

tussen een regeringsdelegatie

en de directie van de

nationale vliegmaatschappij.

"Het is een goed gesprek

geweest en er zijn duidelijke

afspraken geweest", zeggen

zowel SLM's CEO Paul de

Haan als minister Albert

Jubithana van Transport,

Communicatie en Toerisme

(TCT). Naast dit tweetal

hebben ook president

Chandrikapersad Santokhi,

vicepresident Ronnie

Brunswijk en minister Albert

Ramdin van Buitenlandse

Zaken, International Business

en Internationale

Samenwerking (Bibis)

aangezeten. Partijen komen

binnenkort weer bij elkaar,

waarbij volgens De Haan de

leiding van de SLM de

opgevraagde informatie aan

de regering zal presenteren.

Binnen de discussies die

gevoerd worden, wordt ook

gekeken naar het

bestaansrecht van de SLM en

de mogelijkheden om verder

invulling hieraan te geven.

Verder moet ook worden

nagegaan hoe het

commerciële deel van het

bedrijf daarop wordt

ingericht. "Praten over redden

van het bedrijf betekent dat je

daarop een work force moet

gaan creëren, een die

afgestemd is op het

commerciële, het weer

solvabel maken van het

bedrijf", legde de

bewindsman verder uit.

SSAAMM
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