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Miss Teen Caribbean Suriname, Nicole Santana haar
doelstellingen en meer 

D
e Surinaamse

Nicole Santana is

van de maand

gekroond tot Miss Teen

Caribbean Suriname. Zij

maakt zich op om

Suriname in het

buitenland te

vertegenwoordigen. De

krant verneemt het

volgende van Miss Teen

Caribbean Suriname

2021. Nicole Santana, is

een 19 jarige jonge

dame die in het laatste

jaar van het V.W.O. zit en

wilt verder notarieel

recht studeren.

Persoonlijk houd ze van

reizen en genieten van

de natuur. Zij heeft als

hobby's namelijk

schrijven, lezen,

tekenen en dansen.

Lezen en dansen zijn de

twee dingen die ze het

liefst in haar vrije tijd

doet. Een zeer

zelfverzekerde persoon

die elke dag eraan werkt

om de beste versie van

zichzelf te zijn. Nicole is

altijd van mening

geweest dat we allemaal

de verantwo-

ordelijkheid hebben om

een goede impact te

maken op onze

jongeren en dit is de

reden waarom zij ervoor

heeft gekozen om mee

te doen aan de Miss

Teen Caribbean

Suriname verkiezing.

"Omdat ik de kans zag

om eindelijk mijn stem

te kunnen gebruiken en

een motivatie te

kunnen zijn voor alle

jongeren van ons land.

Voordat ik meedeed aan

de verkiezing was ik

actief als fashion model

en heb daardoor de

kans gekregen om mee

te doen aan een music

video en aan

fashionshows. Maar ik

zou op dit moment niet

zeggen dat ik een model

ben want, een Miss is

veel meer dan dat. Een

miss is iemand die een

platform heeft en die

dient te gebruiken om

een positieve invloed te

zijn voor de

samenleving. Mijn

grootste doel als Miss is

om jongeren te

inspireren en te

bewijzen dat alles

mogelijk is zolang jij

heel hard ervoor werk,

nooit opgeeft en in je

zelf gelooft. Ik wist

sinds het begin dat dit

platform mij eindelijk

de kans zou kunnen

geven om gehoord te

worden door de

jongeren. Het is een

heel leerrijk traject

geweest en ik ben

enorm veel gegroeid als

individu. Ik heb veel

meer vertrouwen en

zelfverzekering in

mezelf kunnen

opbouwen dan

voorheen en ik ben

honderd procent zeker

dat er nog veel meer is

om te leren en te

ervaren als huidige miss

Teen Caribbean

Suriname. Ik heb altijd

Internationale Miss

verkiezingen zoals Miss

Universe bekeken en ze

hebben altijd mijn

aandacht getrokken. Ik

zou zeggen dat het

altijd mijn droom was

om deel te nemen aan

een Miss verkiezing en

het feit dat ze eindelijk

in ons land

p l a a t s v i n d e n ,

motiveerde me om deel

te nemen aan deze Miss

teen verkiezing" zegt

Nicole Santana

T e n

slotte is haar boodschap

aan een ieder toe, dat

we nooit moeten

stoppen met het

streven naar een beter

Suriname, waar vrede,

liefde, eenheid en

welvaart ons grootste

doel is als samenleving. 

((KKhhooeessiiaaaall  PP..))
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O
ndernemer Gerard

van den Bergh van de

bekende "De

Doksenclub" en "De

Vliegende Eend" heeft groen

licht gekregen van minister

Riad Nurmohamed van

Openbare Werken (OW) om

de Libanonweg te egaliseren

en te profileren. De

Libanonweg is een

onverharde weg en

behoefde een verbeterd en

veiliger rijcomfort, vanwege

de vele transporten van en

naar de ondernemingen.

Derhalve deed de

ondernemer een voorstel

aan de OW-minister voor het

kunnen onderhouden van

de weg op eigen houtje.

Hiertoe kreeg hij

toestemming. 

Van den Bergh

besloot voor het kunnen

onderhouden van de weg in

eigen beheer zelf een motor-

grader aan te schaffen. De

werkzaamheden zullen wel

onder toezicht van de

afdeling Wegen sectie

Wanica van het ministerie

van Openbare Werken

worden uitgevoerd.

Vooralsnog heeft OW

ingestemd voor de periode

van een jaar, waarna een

evaluatie volgt met de

mogelijkheid tot het

verlengen van de termijn.

De werkzaamheden zullen

onder strikte technische

voorwaarden worden

uitgevoerd, zoals

overeengekomen met de

ondernemer.

Het OW-ministerie

houdt zich onder meer bezig

met het onderhouden van

zandwegen, maar door de

jaren heen zijn deze in een

vertraagd tempo uitgevoerd.

OW-minister Nurmohamed

bracht onlangs een

persoonlijk bezoek aan het

bedrijf. Hij stelde het

initiatief van de ondernemer

zeer op prijs en gaf aan dat

andere ondernemers en

burgers dit als voorbeeld

overnemen en ook

meehelpen infrastructurele

problemen zelf aan te

pakken.

AA ss ss ee mm bb ll ee ee     gg ee ee ff tt     kk aa mm ee rr bb rr ee dd ee
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Goudmijn in Soedan stort in: zeker
38 doden en 17 gewonden

D
oor het instorten van een goudmijn in het midden van

Soedan zijn dinsdag minstens 38 mijnwerkers om het

leven gekomen. Dat meldt persbureau Reuters.  Het zou

gaan om een goudmijn in de Soedanese stad Fuja, liggend in

de staat West Kordofan. "Er zijn al 31 lichamen geborgen'',

meldde Khaled Dahweya, directeur van het Soedanese

Grondstoffenbedrijf. "Eén persoon heeft het drama overleefd.''

Niet veel later werd het dodental naar boven bijgesteld: 38.

Lokale media melden nu ook 17 gewonden. Het is onbekend

hoeveel mensen nog vermist worden. Verschillende media

melden dat het drama zich zondag al voltrok, maar pas

maandag werd opgemerkt. Daarna kwam de hulpverlening op

gang. 

82-jarige man rijdt in Andorra met
peperdure Ferrari dwars door

winkelruit

I
n Andorra - een dwergstaat in het zuidwesten van Europa,

in de oostelijke Pyreneeën en begrensd door Frankrijk en

Spanje -  is een 82-jarige eigenaar van een zeldzame Ferrari

512 TR vast komen te zitten in de etalageruit van een

winkelcentrum. De man, zijn 59-jarige passagiere en een

medewerker van het winkelcentrum raakten lichtgewond.

Volgens lokale media raakte de auto van de man om

onverklaarbare reden van de weg, schoof over een stuk

parkeerplaats en knalde dwars door de etalage. De auto, die

tegenwoordig een waarde heeft van minimaal 160.000 euro,

kwam vast te zitten in de winkelruit met de voorwielen

omhoog en de achterkant op straat.Bij bejaarde automobilisten

is de oorzaak van dit soort incidenten vaak dat ze per ongeluk

het gaspedaal indrukken in plaats van de rem, zo schrijft het

Duitse Autobild. In dit geval lijkt het er echter meer op dat de

eigenaar indruk probeerde te maken op zijn medepassagiere,

waarna de auto op hoge snelheid in een slip raakte.

Schildpad uit 17e eeuw gevonden
in centrum Enkhuizen, Nederland

B
ij archeologische opgravingen in de binnenstad van

Enkhuizen in de provincie Noord-Holland is vorig jaar

een schildpad gevonden, die uit de 17e eeuw stamt. Dat

heeft Archeologie West-Friesland dinsdag bekendgemaakt.

De schildpad werd vorig jaar mei tijdens de laatste vijf minuten

van de opgravingen - die weken duurden - aangetroffen in een

dikke laag grond door een archeoloog. Het gaat om een voor

Nederland unieke vondst. Niet eerder zijn in ons land

schildpadden gevonden die zo oud bleken te zijn. Het is een

Noord-Amerikaanse doosschildpad, die door een zeeman aan

boord van een schip van de West-Indische Compagnie - die van

Enkhuizen rechtstreeks op Amerika voer - moet zijn

meegenomen. Het was in die tijd niet gebruikelijk dat

huisdieren werden gehouden. Het dier is daarom vermoedelijk

als 'levend souvenir' gezien. De botjes bleken bij preparatie van

het schild zich nog binnen het schild te bevinden. Ook stonden

in de onderkant letters 'P D' gekerfd, vermoedelijk van de

eigenaar, en had het dier een gaatje in zijn schild. Het was in die

tijd gebruikelijk het dier aan een kettinkje te leggen, zodat hij

niet weg kon lopen.

De schildpad wordt tentoongesteld in het Huis van Hilde in

Castricum, waar alle provinciale archeologische vondsten

heengaan.

Oudste mensenrechtenorganisatie 
'Memorial' in Rusland door rechter verboden

E
en Russische rechter

heeft dinsdag de

oudste mensen-

rechtenorganisatie van

Rusland Memorial

verboden. Het Moskouse

parket klaagde Memorial

International begin

november aan wegens het

zelf schenden van

mensenrechten. Sinds

2014 droeg de beweging

het stempel 'buitenlands

agent' (Sovjetterminologie

voor landverrader). Dat

houdt in dat het haar

(buitenlandse) inkomsten

tot de op cent moest

verantwoorden en in al

haar eigen publicaties

moest vermelden dat die

inkomsten afkomstig zijn

van een buitenlandse

agent. Dat was een paar

keer niet gebeurd,

waardoor Memorial

volgens de procureur-

generaal 'het recht op

eerlijke informatie'

schond.

Daarnaast kreeg het

Memorial-mensenrechten-

centrum - een

zusterorganisatie van

Memorial International -

voor de voeten geworpen

dat het steun verleende

aan 'extremisten' en

'terroristen'. De instelling

had het opgenomen voor

oppositieleider Aleksej

Navalny (wiens beweging

afgelopen zomer tot

'extremistisch' werd

verklaard) en Krimtaren

die de in Rusland als

'terroristisch' verboden

islamitische beweging

Hizb-ut-Tahrir aanhangen.

In beide gevallen keerde

Memorial zich slechts

tegen de gerechtelijke

procedures waarin de

verdachten werden

veroordeeld, zonder zich

inhoudelijk te uiten over

hun standpunten.

Memorial werd in 1988

opgericht door onder meer

vredesnobelprijswinnaar

Andrej Sacharov, die zelf

jarenlang onder huisarrest

leefde wegens zijn kritiek

op de Sovjetautoriteiten.

Ze legde zich toe op het

onderzoeken en

documenteren van de

misdaden die waren

begaan in de Sovjet-Unie.

In de jaren '90 begon het

mensenrechtencentrum

ook wreedheden te

onderzoeken van de

oorlog in Tsjetsjenië, waar

rebellen tegen het

Russische leger vochten

voor afscheiding. Recenter

liet Memorial zich uit over

de oorlog in het oosten

van Oekraïne, waar pro-

Russische separatisten

onafhankelijkheid van

Oekraïne militair

bevechten, met actieve

hulp van Rusland.

Raad voor de Rechtspraak Nederland:
Vraagtekens bij noodzaak en

proportionaliteit Covid-maatregelen
D

e Raad voor de

Rechtspraak in

Nederland is

kritisch over de

uitbreiding van het

corona toegangsbewijs.

In een spoedadvies

over de inzet van 2G en

3G op de werkvloer

worden vraagtekens

gezet bij de noodzaak

en proportionaliteit van

de maatregelen.

Het advies dateert van

17 november, maar

demissionair corona

minister Hugo de Jonge

stuurde het vorige

week, twee dagen voor

Kerstmis, naar de

Tweede Kamer.

De Raad voor de

rechtspraak velt een

hard oordeel over de

onderbouwing van een

mogelijke inzet van het

corona toegangsbewijs

op de werkvloer, en van

2G in het algemeen.

Volgens de Raad is

onduidelijk "wanneer

de actuele

epidemiologische en

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

omstandigheden een

noodzaak creëren" voor

de uitbreiding van het

corona toegangsbewijs.

Het feit dat de

b e s l u i t v o r m i n g

grotendeels wordt

gebaseerd op de

adviezen van het

Outbreak Management

Team (OMT) zorgt ook

voor opgetrokken

wenkbrauwen bij de

Raad. "Het is niet de

taak van het OMT, maar

van de wetgever om te

toetsen aan

mensenrechten", aldus

het advies.

''NNiieett  dduuiiddeelliijjkk  wwaannnneeeerr

eeiinnddee  kkoommtt  aaaann

nnooooddzzaaaakk  vvaann

mmaaaattrreeggeelleenn''

De Raad vindt het

verder niet duidelijk

wanneer er een einde

komt aan de noodzaak

van de maatregelen, die

inbreuk maken op de

grondrechten van

burgers: in het

wetsvoorstel wordt elke

drie maanden opnieuw

bepaald of de

maatregelen nog nodig

zijn, en "in dit verband

mist de Raad een stip

aan de horizon", aldus

het advies. "Wanneer is

de epidemiologische

situatie zodanig dat een

dergelijke beperking

van grondrechten niet

meer proportioneel is?"

Mocht het corona

toegangsbewijs op de

werkvloer worden

ingevoerd, dan zijn de

gevolgen voor

werkgevers en

werknemers bovendien

onduidelijk. Worden

w e r k n e m e r s

bijvoorbeeld ontslagen

als ze geen coronapas

kunnen laten zien? En

is de werkgever

verplicht om

werknemers door te

betalen als zij niet

kunnen werken omdat

ze geen coronapas

hebben? De Raad

adviseert demissionair

minister Sander Dekker

v a n

Rechtsbescherming, die

het advies heeft

gevraagd, om die

punten verder uit te

werken.

2 DAGBLAD SURINAME INTERNATIONAL Mondaag 06 Maart 20172 DAGBLAD SURINAME NATIONAAL DONDERDAG 30 DECEMBER 2021

Man mogelijk door
echtgenote met

benzine overgoten en
in brand gestoken

SSllaacchhttooffffeerr  oovveerrlliijjddtt  iinn  AAZZPP  aaaann

bbrraannddwwoonnddeenn

D
e 41-jarige Andy

Grantsaan is

zaterdag 25

december na met benzine

te zijn overgoten, levend

verbrand. Met derdegraads

brandwonden over het

hele lichaam, werd het

slachtoffer afgevoerd naar

de Spoedeisende Hulp van

het Academisch

Ziekenhuis Paramaribo

(AZP). De man overleed

nog dezelfde avond, aldus

bericht het Korps Politie

Suriname.

Uit het voorlopig

politieonderzoek kwam

naar voren, dat de man op

die bewuste dag op het

balkon van zijn woning in

het district Para zat toen

het incident plaatsvond.

Bij aankomst van de

politie van Para op het

woonadres werd zijn 41-

jarige vrouw niet

aangetroffen. Het

onderzoek in deze zaak

werd overgedragen aan de

rechercheurs van de

afdeling Kapitale Delicten.

Na verkregen

informatie te hebben

uitgewerkt, werd de

partner van het slachtoffer,

de 41-jarige C.H., als

verdachte in beeld

gebracht. Zij werd in de

middag van Tweede

Kerstadres op een

woonadres te Paramaribo

opgespoord en

aangehouden. Bij haar

aanhouding heeft zij

ontkend haar man in

brand te hebben gestoken.

Zij verklaarde aan de

politie dat de man het feit

zelf heeft gepleegd.

Vermeld dient te worden

dat het balkon waar de

man zat schroeischade

heeft opgelopen. Het

lichaam van Grantsaan is

in opdracht van het

Openbaar Ministerie ter

obductie in beslag

genomen en de vrouw is

in het belang van het

onderzoek in verzekering

is gesteld.

IMF biedt houvast met onnodige pijn 
A

ls alle

verantwoordelijken

voor de

staatskasroof waren

aangehouden, alsook

degenen voor de

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

leningen, en de gelden

waren opgespoord, zoals

beloofd tijdens de

ve r k i e z i ng s c a m p a g n e ,

zou de financieel- en

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

situatie in Suriname vele

malen beter zijn. Als alle

(semi-)staatsbedrijven,

waarin volgens het

Herstelprogram roof en

corruptie zijn

geconstateerd, vooraf

zouden zijn doorgelicht,

zouden de verhogingen

van bijna alle tarieven

wel nodig zijn? Het volk

domweg laten opdraaien

voor de economische

verwoesting en achteraf

in De Nationale

Assemblee (DNA)

beweren dat de

doorlichting van deze

bedrijven alsnog zal

plaatsvinden, is

misdadig. 

De mislukking

van onder meer NV

Surfin en HPSG, als

zogenaamd Deens bedrijf

in Surinaamse handen,

demonstreren ook een

soortgelijke agenda. Het

lijkt er veel op dat

misdaad met de mantel

der liefde wordt bedekt

en dat de scheiding der

machten een farce is,

mede als gevolg van

i n c o m p e t e n t i e ,

nepotisme en belangen-

verstrengeling. Bij gebrek

aan transparantie vraagt

men zich af hoe vele

a a n g e h o u d e n e n

plotseling de een na de

andere op vrije voeten

worden gesteld. DNA-

leden worden gezien als

s c h r e e u w e r i g e

marionetten zonder enige

toegevoegde waarde.

Terwijl leidinggevenden

de gezondheid en

veiligheid van

medewerkers in acht

moeten nemen, zagen wij

dit bij het politiekorps

niet plaatsvinden. Het

resultaat was botweg

werkweigering zonder de

nodige en gepaste

procedures aan te

wenden in algemeen

belang. 

Niet lang daarna

probeerden vermeende

Jungle commandoleden

de openlijke

geweldpleging tegen een

journalist goed te praten.

Nu blijkt dat Assuria NV

als kredietnemer, en in

die periode tevens de

grootste aandeelhouder

en lid van de Raad van

Commissarissen, De

Surinaamsche Bank voor

miljoenen aan US-dollars

zou hebben benadeeld.

Zulke maffia-achtige

praktijken neigen naar

gezagsvacuüm en

wanorde. Hoe meer het

volk onnodige pijn lijdt,

hoe meer regeringslieden

en politici pronken. In

2021 transformeerde het

oorspronkelijk gegeven

v e r t r o u w e n

begrijpelijkerwijs in haat.

Waarop zouden critici en

journalisten jaloers

moeten zijn volgens

bepaalde betrokkenen?

Op slecht bestuur en

sadisme, terwijl

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

functionarissen het recht

in eigen hand nemen en

de criminaliteit stijgt? 

IIMMFF  hhoouuvvaasstt  

Suriname heeft zonder

eerst te voldoen aan de

eisen van 'goed bestuur

en institutionele

versterking' van de IMF,

slechts de

marktconforme koers

ingevoerd en alle

subsidies (deels)

stopgezet, waardoor

corruptie, verspilling en

diefstal zijn ingelijfd in de

onderhavige (semi-

)staatsbedrijven. Voor

maart aanstaande

moeten deze goed

bestuur eisen alsnog

worden doorgevoerd en

dat geeft ons als volk een

stevig houvast. Zonder

goed bestuur is er immers

geen enkele garantie voor

herstel, zowel

rechtsstatelijk, educatief,

financieel, economisch

als maatschappelijk. Dit

houvast kan ons in 2022

hoop doen koesteren op

een betere toekomst als

de verzwakte

p r o d u c t i e c a p a c i t e i t

zodanig wordt opgevoerd

dat de verdiencapaciteit

de aflossing van de

leningen ten minste

mogelijk kan maken. 

DDrr..  RRooyy  II  BBhhiikkhhaarriiee,,  PPhhDD  

((EEeerrsstt  hheett  VVoollkk,,  ddaann  ddee

RReesstt))

Arjan Molenkamp
nieuwe 

directeur DSB

A
rjan Molenkamp

wordt komend

jaar de nieuwe

algemene directeur bij

De Surinaamsche Bank

(DSB). Hij is afgelopen

dinsdagavond door de

algemene vergadering

van aandeelhouders

van de DSB gekozen.

Molenkamp volgt

Steven Coutinho op,

die in 2019 aantrad en

reeds in een vroeg

stadium kenbaar

maakte zijn tweejarig

contract niet te zullen

verlengen.  Arjan

Molenkamp, die

evenals Coutinho

Nederlander is ,  heeft

r uime er varing in de

bankwereld.  Hij  heeft

onder andere 17 jaar

voor Rabobank

gewerkt,  waar van

enkele jaren in Afrika

en v ier jaren voor de

Fortis  B ank.  D e

Centrale B ank van

Suriname moet nog

goedkeuring geven aan

de benoeming van

Molenkamp. In de

afgelopen 2 jaar is het

de vertrekkende

Coutinho gelukt de

bank weer in r ustig

vaar water te krijgen,

nadat de bank door

enkele risicovolle

onroerendgoedtransac-

ties bijna was

omgevallen.  D e

s p r a a k m a k e n d e

aankoop van het

zogeheten Blauwmeer

project was de

belangrijkste reden die

hieraan ten grondslag

lag.

SSSS
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Douane op Schiphol nam in 2021 meer drugs in beslag dan in 2020
D

e douane nam dit

jaar meer drugs in

beslag op Schiphol

dan een jaar eerder. In 2021

werd er 2.641 kilo drugs

onderschept in vrachten

van vliegtuigen terwijl dat

in 2020 nog 1.862 kilo was.

Dat is in aantallen veel

minder dan op jaarbasis

wordt onderschept in de

Rotterdamse haven, maar

desalniettemin nemen de

drugsvangsten op

Schiphol toe.

Vooral cocaïne werd vaker

onderschept, van ongeveer

700 kilo in 2020 naar ruim

1.800 kilo in 2021. Cocaïne

blijft daarmee de grootste

categorie drugs die

gevonden wordt op

Schiphol, gevolgd door

marihuana (400 kilo), xtc

(160 kilo), hasj (126 kilo) en

heroïne (95 kilo).

Verder heeft de douane

4.000 kilo MAMDPA in

beslag genomen, een

grondstof waarmee xtc kan

worden gemaakt. Deze stof

was internationaal nog niet

eerder aangetroffen. "Een

unicum in Nederland",

aldus de woordvoerder.

Drugs werden het vaakst

gevonden in zogenoemde

geschenkzendingen of

post die mensen naar

vrienden of familie sturen.

Zo werd er bijvoorbeeld

afgelopen jaar meerdere

keren cocaïne gevonden in

geschenkzendingen met

bevroren vis. Vaak worden

via dit soort pakketjes

alleen gebruikershoeveel-

heden van een paar gram

verstuurd, maar dit jaar zag

de douane opvallend veel

grotere hoeveelheden

drugs voorbijkomen.

Behalve verstopte drugs in

pakketjes was er ook een

grote toename van drugs

die bijvoorbeeld tussen

b l o e m e n z e n d i n g e n ,

cateringtrolley's of het

vliegtuigtoilet werd

verstopt. Ruim 1.100 kilo

drugs werd dit jaar

gevonden bij deze

z o g e n o e m d e

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

zendingen, ten opzichte

van 168 kilo een jaar

eerder.

GGrroottee  zzeennddiinnggeenn  nniieett  uuiitt

110000  pprroocceennttllaannddeenn  aallss

SSuurriinnaammee

De drugs worden vanuit de

hele wereld verstuurd. De

meeste drugs komen uit

Midden- en Zuid-Amerika

en Afrika. De grote

zendingen komen dus niet

uit 100 procentlanden,

zoals Suriname en

Curaçao. De vluchten uit

deze landen worden extra

streng gecontroleerd op

drugssmokkel.

China neemt eerste deel grootste in aanbouw zijnde
kolencentrale in gebruik

I
n China is dinsdag

het eerste deel van

de Shanghaimiao-

kolencentrale in

gebruik genomen. De

elektriciteitscentrale is

met een gepland

vermogen van 4 GW de

grootste in aanbouw

zijnde kolencentrale

van het land.

De Shanghaimiao-

kolencentrale is een van

de vele die op dit

moment in China

gebouwd worden. De

komende vier jaar komt

er volgens Chinese

onderzoekers naar

verwachting nog 150

GW aan elektriciteit-

sproductie uit

steenkool bij. Dat staat

gelijk aan bijna honderd

E e m s h a v e n c e nt r a l e s .

Die kolencentrale is de

grootste van Nederland.

Volgens het

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

E n e r g i e a g e n t s c h a p

(IEA) valt de Chinese

elektriciteitsproductie

uit steenkool dit jaar 9

procent hoger uit dan in

2020. De Chinese

autoriteiten hebben

weliswaar toegezegd

het gebruik van

steenkool te zullen

af bouwen, maar de

afbouw zal pas na 2025

op gang komen.

De eigenaar van

Shanghaimiao, Guodian

Power Shanghaimiao

Corporation, zegt dat de

centrale een van de

efficiëntste ter wereld

is.

Hooggerechtshof Zuid-Afrika: Shell moet olie-zoektocht voor kust afbreken

S
hell moet zijn

zoektocht naar olie

voor de kust van Zuid-

Afrika toch afbreken.

Eerder bepaalde een Zuid-

Afrikaanse rechter dat het

olie- en gasbedrijf met

behulp van geluidsgolven

naar olie in de zeebodem

mocht zoeken, maar

dinsdag floot het

Hooggerechtshof het

concern terug.

Het olieonderzoek bij de

Wild Coast, een kuststreek

aan de oostkant van Zuid-

Afrika, zou vijf maanden

duren. Milieuorganisaties

als Greenpeace en vissers

verzetten zich al langer

tegen de plannen van

Shell.

Eerder won het oliebedrijf

nog een rechtszaak over de

kwestie. De

milieuorganisaties en

vissers, die deze zaak

hadden aangespannen,

waarschuwden voor

onherstelbare schade aan

de natuur en de dieren die

daar zwemmen als gevolg

van het zogenoemde

seismische onderzoek.

Zo zorgen de geluidsgolven

in het water voor veel

lawaai op een plek waar

walvissen bijeenkomen

om te paren. Een rechter

noemde de bewering dat er

onherstelbare schade aan

de natuur zou ontstaan "op

zijn best speculatief".

Maar, het Hooggerechtshof

in Zuid-Afrika was het daar

niet mee eens.

Shell zegt in een reactie de

beslissing van het hof te

respecteren. De

onderneming gaat de

uitspraak bestuderen en

heeft het onderzoek voor

de Zuid-Afrikaanse kust

gepauzeerd.

De Zuid-Afrikaanse

minister van Energie is niet

blij met uitspraak. Volgens

hem willen "critici Afrika

van energiebronnen

beroven". Zuid-Afrika wil

in zijn energiebehoefte

minder afhankelijk zijn

van andere landen. In de

afgelopen jaren werden

daarom voor de kust van

het Afrikaanse land

meerdere exploratieonder-

zoeken uitgevoerd.

Meer schepen met vloeibaar gas onderweg naar Europa
D

oor de energiekrapte

in Europa zetten

meer schepen met

vloeibaar gemaakt aardgas

(lng) koers naar Europa.

Een aantal schepen dat op

weg was naar Azië heeft de

koers gewijzigd, ook

omdat leveranciers willen

profiteren van de huidige

hoge prijzen op de

Europese markt, waar gas

op dit moment prijziger is

dan in Azië.

Volgens onderzoekers van

databureau Kpler, die de

g r o n d s t o f f e n m a r k t

nauwlettend in de gaten

houden, zijn zeker zeven

schepen die op weg waren

naar Noord-Azië van koers

veranderd. Daarmee

neemt het aantal schepen

dat wordt omgeleid toe. De

verwachting is dat meer

schepen dit voorbeeld

volgen.

In China wordt alom

rekening gehouden met

milder weer aan het begin

van de winter. Peking

heeft de productie van de

Chinese steenkolenmijnen

opgevoerd om in de

energiebehoefte van het

land te voorzien, waardoor

de vraag naar lng minder is

geworden. Dat geeft

Europa de kans het

broodnodige aanbod

binnen te hengelen.

In Europa liggen de

gasvoorraden nog altijd op

een laag niveau. Dat komt

onder meer door minder

gasleveringen van Rusland

aan Europa. Ook het

besluit van Frankrijk om

een viertal kernreactoren

uit te zetten voor extra

onderhoud zorgt voor

schaarste en stuwt de prijs.

Wat ook meespeelt is dat

in Japan en China

kernreactoren opgestart

zullen worden, wat de

vraag naar onder andere

gas zal beperken. Extreem

koud weer kan de situatie

echter snel weer doen

veranderen.

N
u plotseling het

aantal dagelijkse

besmettingen aan

het stijgen is (dinsdag 82

en woensdag 108), blijken

de gezondheid-

sautoriteiten en de

regering eindelijk wakker

te worden. De

regeringsraad kwam

woensdag meteen met

spoed bij elkaar. De

spreekbuis van de

regering, de

Communicatie Dienst

Suriname (CDS), liet

woensdag weten, dat

"gebleken" is, "dat vanuit

diverse delen van de

bevolking uitbundige

feesten worden

georganiseerd". 

CDS: "Op

tenminste één zo een feest

is er sprake geweest van

een zogeheten ¨mass

spreading¨. Alhoewel ons

ter ore is gekomen dat

diverse plekken, op basis

hiervan hun events

hebben aangehouden,

merken wij dat sommigen

onverkort doorgaan. De

regering waarschuwt dan

ook wederom dat

openbare feesten niet zijn

toegestaan. De justitiële

autoriteiten zullen niet

schromen om op te treden

tegen overtreders." 

Het heeft er alle

schijn van, dat de regering

eindelijk min of meer

bekent, dat zij de

afgelopen weken heeft

gefaald als het gaat om

handhaving van de covid-

maatregelen. Immers, de

samenleving trekt al vele

weken aan de bel en wijst

op de vele illegale feesten

en party's in wijken en

buurten van Paramaribo

en elders. Veel van die

feesten en party's worden

notabene publiekelijk, via

met name social media,

aangekondigd, met

vermelding van

tijdstippen en locaties. 

De regering, met

name het ministerie van

Volksgezondheid, moet

weten, dat dergelijke

feesten serieuze bronnen

van Covid-besmetting

zijn. En, de regering, en

met name het ministerie

van Volksgezondheid,

moeten ook weten dat er

nauwelijks handhavend is

opgetreden de afgelopen

weken. Het feit, dat de

CDS nu namens de

regering meldt,  dat

"gebleken" is, "dat vanuit

diverse delen van de

bevolking uitbundige

feesten worden

georganiseerd" is uiteraard

deels mosterd na de

maaltijd. Had de regering

boter op het hoofd?

Hebben ze alle geluiden

uit de samenleving

genegeerd, in de wind

geslagen?

Natuurlijk, hier en

daar is opgetreden en

werden feestende mensen

van locaties verwijderd.

Maar, die acties van de

politie zijn op de vingers

van een hand te tellen.

En dan nu meldt de

regering heel

'daadkrachtig': "De

regering waarschuwt dan

ook wederom dat

openbare feesten niet zijn

toegestaan. De justitiële

autoriteiten zullen niet

schromen om op te treden

tegen overtreders". De

gemiddelde burger zal bij

het lezen van die woorden

ongetwijfeld meteen

denken: 'Nou, dat zal tijd

worden, maar

ondertussen neemt het

aantal Covid-

besmettingen al toe. Dus,

wel een beetje laat noh,

om nu weer te

waarschuwen en te

dreigen met optreden

tegen overtreders'.

SSttooeerree  ttaaaall  mmiinniisstteerr

AAmmookkssii::  ""HHoottssppoottss  ggaaaann

wwee  bboosssseenn""

Minister Albert Ramdin

van Buitenlandse Zaken,

International Business en

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

Samenwerking bevestigde

woensdagmiddag in een

speciaal belegde

persconferentie, dat

stringent gaat worden

opgetreden tegen

overtreders. De avondklok

is weer teruggebracht naar

de tijden 21.00 - 05.00

uur. Maar, of daarmee de

illegale feesten kunnen

worden voorkomen is de

grote vraag. Ramdin

dreigde zelfs dat een total

lockdown niet uitgesloten

kan worden, wanneer men

de maatregelen blijft

negeren.

Minister Kenneth

Amoksi van Justitie en

Politie sprak ferme taal,

maar of die taal wordt

vertaald naar werkelijke

toename van handhav-

ingsactiviteiten zal

moeten blijken. Hij zei

onder andere: "Hotspots

gaan we bossen". "We gaan

apparatuur in beslag

nemen en mensen

beboeten. We gaan hard

optreden, dat kunnen ze

van mij aannemen."

Dergelijke stoere taal heeft

de samenleving echter

eerder gehoord.

MMiinniisstteerr  RRaammaaddhhiinn::  ""WWiijj

wweetteenn  wwaatt  eerr  iinn  ddee

aavvoonndduurreenn  ggeebbeeuurrtt""

Minister Amar Ramadhin

van Volksgezondheid

wees weer op een

mogelijke toenemende

druk op de

gezondheidszorg. "De

belangrijkste zorg bij

Volksgezondheid is de te

verwachten druk op de

gezondheidszorg. Wij

staan aan het begin van

waarschijnlijk een nieuwe

golf. Handhaving van

bestaande maatregelen is

noodzakelijk. We weten

wat er in de avonduren

plaatsvindt."

Verder zei

Ramadhin: "Wij

constateren dat er veel

onwelwillendheid is om te

testen en dat is een

zorgelijke ontwikkeling.

We hebben genoeg testen

en genoeg locaties om te

testen. Wie klachten heeft,

grieperig is, ga testen.

Maar, niet iedereen die

grieperig is gaat zich laten

testen, ervan uitgaande

dat het geen covid is, maar

een gewone griep

vanwege het frisse weer

en de regen."

PPKK

D
e N.V.

EnergieBedrijven

Suriname (N.V.

EBS) maakt bekend dat

vanwege de

jaaraf sluiting al  haar

f il ialen en externe

dienstverleners op

vrijdag 31 december

gesloten zijn. 

Op zondag 2

januari 2022 zullen de

e x t e r n e

d i e n s t v e r l e n e r s

gevestigd in de

Maretraite Mall Unit 14

geopend zijn van 16:00

tot 19:30 uur en N.V.

Vesh Agency aan de

C o m m i s s a r i s

Wey ting weg # 812

(Rotonde 5de ri jweg )

van 12:00 tot 18:00

uur.

Op maandag 3

januari  zi jn alle EBS -

kantoren en overige

e x t e r n e

dienstverleners weer

normaal open voor het

publiek,  behalve het

W i n k e l c e n t r u m

Koewarasan B. Ramdas,

die haar deuren op

woensdag 5 januari

weer openstelt  voor

het publiek.

DE EBS

adviseert de gebruikers

om gebr uik te maken

van de girale

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

https://nvebs.com/elek

triciteit/rekeningen-en-

m e t e r s t a n d e n / d e -

betaalw ijzen voor

betaling van de

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

en gasbetalingen.
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EBS-kantoren gesloten
op oudejaarsdag 

Feesten worden gewoon gehouden bij
gebrek aan adequate handhaving 
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VVEERRVVOOEERR

Opkoop van 2de

handse auto's rijbaar,

mankementen,

schade, tegen contante

betaling. Tel.:

8723680/ 8239506.

Pas uit Ned.: 4x

gesloten bestelbus v.a.

bj. 2001, prijs v.a. euro

4.750,-. 1x Isuzu

pickup 2 ton, flatbed.

Bj. 2001. Te

bezichtigen Radj

Automotive. App/ tel.:

08837770.

Te koop Toyota Allion

in zeer goede staat

(100% financiering)

Brokopondolaan 72

PPEERRCCEEEELL

Te koop perceel

Kasabaholo hoofdweg

500m . Totbedrag €

35.000. Perceel

Morgenstond 1ste

zijstr. van Powisiestr./

Boesdoksistr.

Totbedrag  

€ 57000. Perceel Flora

450m  Totbedrag €

35.000. Tel.: 8432471.

Te koop perc. 1,0796

ha Highway naast

Seedorf Station, water

en licht aanwezig. Tot.

Bedr.: euro 75.000,-.

Tel.: 8432471.

PPEERRSSOONNEEEELL

Bent u opzoek naar

een thuiszorg voor uw

familielid dan kunt u

appen / bellen op het

telefoonnummer:

8621327 voor verdere

informatie.

Gevraagd installateurs

alarm/camera.

Vereisten: BE rijbewijs,

LTS diploma. Met /

zonder ervaring.

Leeftijd: 20 jaar of

ouder. Contact

munners: 08536077 /

08274320. Adres:

Dageraadweg, zijstr.

Kewlastraat 27.

Gevraagd security

gards. Vereisten: BE

rijbewijs, Mulo

diploma. Met / zonder

ervaring. Leeftijd: 20

jaar of ouder. Contact

munners: 08536077 /

08274320. Adres:

Dageraadweg, zijstr.

Kewlastraat 27.

Gevraagd

schoonmaakster 1x in

een week. Contact

munners: 08536077 /

08274320. Adres:

Dageraadweg, zijstr.

Kewlastraat 27.

TTEE  HHUUUURR

Te huur gem. Kamers

vanaf srd 1.500,-

p/mnd en huis met 3

slpkamers met airco

euro 300,- p/mnd. Tel.:

08837770.

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.

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 4x Toyota

Alex banden met velg,

schaaf bank, cirkelzaag

met schaaf bank in 1,

2x Mitsubishi pick up

banden afmeting

245/70 R16,

slijpmachine. Voor info

bellen op: 8737816.

Bouw, schilderen en

reparatie, wassen van

uw huis,

schutting,dak,zonneka

p en dakgoot met

hogedruk spuit. Ook

schoonmaak van uw

binnen woning, ook

spuitwerk (huis/ sier

kolommen) met

structureel verf met

glitters. Las- en

constructiewerkzaamh

eden enz. Boomhakken

en snoeien. 1 x 24 uur.

Dhr. Soerish/ Boss Tel.:

8688425 / 8184691.

Schoonmaak bedrijf

Radjen voor tuin

onderhoud, maaiwerk,

snoeien van bomen,

perceel bespuiten, grof

vuil ophalen e.d. Bellen

op: 8563856 /

8284995.

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.

8735185/8739627. (

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,

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

SScchhrriijjff  hheett  wwoooorrdd

""GGeedduulldd""  oopp  eeeenn  bbrriieeffjjee  eenn

lleeeess  ddaatt  vvaannddaaaagg  eellkk  uuuurr..

MMiisssscchhiieenn  ddaatt  jjee  zzoo  kkuunntt

vvoooorrkkoommeenn  ddaatt  jjee  oovveerrhhaaaassttee

bbeesslliissssiinnggeenn  nneeeemmtt..  JJee  wweeeett  ttoocchh  ddaatt

ggeedduulldd  hheebbbbeenn  nniieett  jjoouuww

sstteerrkkssttee  kkaanntt  iiss..

SSttiieerr

AAllss  jjoouuww  ggeevvooeelleennss

vvaannddaaaagg  nnooggaall  wwiisssseelleenndd

zziijjnn,,  iiss  hheett  vveerrssttaannddiigg  mmeeeerr  nnaaaarr  jjee

iinntteelllleecctt  ttee  lluuiisstteerreenn..  NNiieett  aallllee

bbeesslliissssiinnggeenn  kkuunnnneenn  ((eenn  hhooeevveenn))  uuiitt  ddee

bbuuiikk  ggeennoommeenn  ttee  wwoorrddeenn..

TTwweeeelliinngg

JJee  ppaarrttnneerr  eenn  jjiijj  zziitttteenn

vvaannddaaaagg  nniieett  oopp  ddeezzeellffddee

ggoollfflleennggttee..  PPrroobbeeeerr  hheett  kkaallmm

aaaann  ttee  ddooeenn  eenn  rruuzziiee  ttee  vveerrmmiijjddeenn..  JJee

ppaarrttnneerr  kkaann  eerrgg  tteelleeuurrggeesstteelldd  rraakkeenn  iinn

jjoouu..

KKrreeeefftt

EErr  ggeebbeeuurrtt  vvaannddaaaagg

pplloottsseelliinngg  iieettss  oonnggeewwoooonnss..

HHeett  bbrreennggtt  jjee  mmiisssscchhiieenn

eevveenn  uuiitt  jjee  eevveennwwiicchhtt,,  mmaaaarr  hheett  zzaall  jjoouu

vvoooorraall  iinn  ddee  kkoommeennddee  ddaaggeenn

eeeenn  ttoottaaaall  nniieeuuwwee  kkiijjkk  oopp

bbeeppaaaallddee  zzaakkeenn  ggeevveenn..

LLeeeeuuww

VVaannddaaaagg  wwiill  jjiijj  ggeeeenn

ccoommpprroommiiss  sslluuiitteenn..  JJee  hheebbtt  hheett  ggeevvooeell

ddaatt  jjee  ttee  vvaaaakk  oovveerrrroommppeelldd  wwoorrddtt  ddoooorr

aannddeerree  mmeennsseenn..  JJiijj  wwiilltt  vvaannddaaaagg  jjee

eeiiggeenn  zziinn  ddoooorrzzeetttteenn..

MMaaaaggdd

VVaannddaaaagg  mmooeett  jjee  aalllleeeenn

ddiiee  ddiinnggeenn  ddooeenn  ddiiee  jjee

wweerrkkeelliijjkk  iinntteerreesssseerreenn..  EErr

zziijjnn  nnaammeelliijjkk  eeeenn  aaaannttaall

ddiinnggeenn  ddiiee  ddrriinnggeenndd  jjee

aaaannddaacchhtt  vvrraaggeenn  eenn  dduuss  zzuull  jjiijj

pprriioorriitteeiitteenn  mmooeetteenn  sstteelllleenn..

WWeeeeggsscchhaaaall

JJee  zzuulltt  jjee  ggeesstteellddee  ddooeelleenn

oopp  eeeennvvoouuddiiggee  wwiijjzzee

bbeerreeiikkeenn..  NNiieett  aalllleeeenn  oopp  hheett

wweerrkk,,  ooookk  iinn  ddee  pprriivvéé  ssiittuuaattiiee  zzaall  aalllleess

nnaaaarr  wweennss  vveerrllooppeenn..  JJee  kkuunntt  ddaann  ooookk  oopp

eeeenn  ggeezzeelllliiggee  eenn  ooppwwiinnddeennddee  aavvoonndd

rreekkeenneenn..

SScchhoorrppiiooeenn

VVeerrrraassssiinnggeenn  oopp  aallllee

ffrroonntteenn  ssttaaaann  eerr  vvoooorr

vvaannddaaaagg  ggeeppllaanndd..  OOpp  hheett  wweerrkk

eenn  iinn  jjee  pprriivvéé--lleevveenn  zzuulllleenn  ppoossiittiieevvee

vveerraannddeerriinnggeenn  ppllaaaattssvviinnddeenn..  EEeenn

oonnttmmooeettiinngg  mmeett  eeeenn  wweell  hheeeell

iinntteerreessssaanntt  ppeerrssoooonn  iiss  ddee

ttooppvveerrrraassssiinngg..

BBooooggsscchhuutttteerr

JJee  wwoorrddtt  jjee  eerr  pplloottsseelliinngg  vvaann

bbeewwuusstt  ddaatt  jjee  jjee  nniieett  zzoo  kkuunntt  bbeewweeggeenn

aallss  jjee  ggrraaaagg  zzoouu  wwiilllleenn..  PPrroobbeeeerr  ddiiee

bbaannddeenn  ddiiee  jjee  bbeeppeerrkkeenn  iinn  jjee  vvrriijjhheeiidd  ttee

vveerraannddeerreenn..  MMaaaakk  kknneellppuunntteenn

bbeesspprreeeekkbbaaaarr..

SStteeeennbbookk

SSttaa  jjee  ppaarrttnneerr  mmeett  rraaaadd  eenn

ddaaaadd  tteerr  zziijjddee,,  mmaaaarr

rreeaalliisseeeerr  jjee  ggooeedd  ddaatt  jjee

zziijjnn//hhaaaarr  pprroobblleemmeenn  nniieett  kkuunntt

oopplloosssseenn..  JJiijj  kkuunntt  ""sslleecchhttss""  hheellppeenn..  JJee

ppaarrttnneerr  zzaall  eecchhtteerr  ooookk  nniieett  mmeeeerr  vvaann  jjee

vveerrwwaacchhtteenn..

WWaatteerrmmaann

JJiijj  kkoommtt  vvaannddaaaagg  ttiijjdd  ttee

kkoorrtt..  IIeeddeerreeeenn  vviinnddtt  ddaatt

hhiijj//zziijj  ttee  wweeiinniigg  aaaannddaacchhtt

kkrriijjggtt  vvaann  jjoouu  eenn  ooookk  hheett  wweerrkk  vveerrggtt

mmeeeerr  ttiijjdd  ddaann  aannddeerrss..  PPrroobbeeeerr  jjee  ttiijjdd

eeeerrlliijjkk  ttee  vveerrddeelleenn  eenn  sstteell  jjee  pprriioorriitteeiitteenn..

VViisssseenn

JJiijj  hheebbtt  eeeenn  ooooggjjee  oopp

iieemmaanndd..  OOmm  eecchhtteerr  ddee

aaaannddaacchhtt  ttee  kkrriijjggeenn  zzuull  jjee

wweell  wwaatt  mmooeeiittee  mmooeetteenn  ddooeenn..  ZZeett  jjee

bbeessttee  bbeeeennttjjee  vvoooorr  eenn  zzoorrgg  ddaatt  jjiijj  ddiiee

aaaannddaacchhtt  kkrriijjggtt..  JJee  bbeenntt  hheett  wweerrkkeelliijjkk

wwaaaarrdd..

Momenteel in onze Surinaamse keuken!
I

n elk huishouden is

het een dagelijkse

vraag, wat koken

we vandaag? 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 maaltijden.

Voeding heeft een

directe invloed op hoe

wij ons voelen en hoe

wij functioneren. Het

geeft ons lichaam

energie. De

Surinaamse gerechten

hebben allemaal ook

hun bekendheid. Wij

zullen middels dit

rubriek steeds een

kijkje nemen wat er

wordt gekookt in onze

Surinaamse keuken. 

Huize E had moksi

alesi, salade en

wedges;

RReecceepptt::  KKoommkkoommmmeerr

ggeevvuulldd  mmeett  ttoonniijjnn

I n g r e d i ë n t e n :

Komkommer gevuld

met tonijn, 2 flinke

komkommers, 1 blikje

tonijn, zwarte peper, 1

eetl. Mayonaise, zout

B e r e i d i n g

Komkommer gevuld

met tonijn

De komkommers

schillen en in stukken

snijden van ongeveer 2

cm en elk stuk

voorzichtig uithollen.

Er moet wel een

bodem overblijven. De

tonijn laten uitlekken

en eventueel graten

verwijderen. De tonijn

samen met de

mayonaise, zout en

zwarte peper

vermengen. Elk

uitgehold stukje

komkommer vullen

met wat tonijn en

eventueel garneren

met peterselie of

selderij.

((KKhhooeessiiaaaall  PP..))
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"Mijn beste prestatie in
2021 was......."

N
izamali  Ozir  is

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

deskundige en

voorzitter van de Unie

van Tr uckhouders en

Zwaar Materieel  in

Suriname. Ozir  werd

door Dagblad Suriname

benaderd met de vraag:

'Wat was voor u in 2021

uw beste prestatie?'

Ozir laat weten

dat hij moslim is. "Mijn

beste prestatie is dat ik

de verplichtingen die

de islam heeft gegeven

aan de moslims met

G ods w il  heb

nageleefd. Wij moeten

5 keren per  dag

bidden, dat kan thuis of

in de moskee.  Ik bid

voor de hele wereld,

dat de mensen goede

daden verrichten en

dat ze in één G od

moeten geloven." Ook

geeft Ozir aan, dat de

islam aanspoort  om

arme mensen te

helpen,  zodat zij  ook

kunnen overleven. "Dat

heb ik min of meer ook

gedaan,  samen met

mijn wederhelft .  Ik

hoop dat men in de

hele wereld gaat

bidden en dat men de

armen in het bijzonder

gaat helpen, ongeacht

hun ras of geloof."

Verder geeft

Ozir te kennen, dat hij

vaak op de radio

gesproken heeft  over

armoede. "Het is mijn

hobby om op de radio

of telev isie te komen

om een aantal  zaken

aan te kaarten,  zodat

het volk een betere

toekomst kan hebben.

Ik ben blij met hetgeen

ik op dat gebied doe.

Mensen bellen me op

en zeggen 'meneer Ozir

u bent heel goed bezig'.

Ik hoef geen

schouderklopje van het

volk, maar voor God is

het belangrijk.  Ik ben

ook bli j  dat  Dagblad

Suriname mijn

berichten vaak

opneemt en

presenteert  naar de

samenleving toe."

Ozir  zegt tot

slot, dat hij in dit jaar

ook bekendheid heeft

mogen genieten,

doordat hij uitgenodigd

werd door

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

Marinus Bee. Ozir pleit

al  namelijk meer dan

20 jaren voor een

v e r z e k e r i n g s k a m e r .

Zoals de

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

aangaf zou dit  verder

bekeken worden door

juristen.  E chter heeft

Ozir  niets meer

vernomen over het in

het leven roepen van

een verzekeringskamer.

"Dat zorgt voor een

b e e t j e

o n t e v r e d e n h e i d " ,

besluit  de verzeker-

ingsdeskundige.

SSKK

Honden krijgen laatste
vuurwerktraining van 2021

H
o n d e n b e z i t t e r s

kregen afgelopen

dinsdagavond een

laatste vuurwerktraining

voor hun hond, in verband

met de jaarwisseling. De

training was een

voorproefje voor de

honden om kennis te

maken met het vuurwerk,

dat traditioneel

oorverdovend kan zijn.

Een volledige training om

honden helemaal rustig te

houden tijdens het

afschieten van vuurwerk

duurt ongeveer 6

maanden. Verder werden

de dieren getraind in

verschillende sociale

vaardigheden. Opvallend

was dat er ook veel jong

publiek aanwezig was om

samen met hun trouwe

viervoeters de

verschillende opdrachten

uit te voeren. Er heerste

een ontspannen sfeer

waarbij ook demonstraties

gegeven werden in het

uitschakelen van een

ongewenste gast, waarbij

gelet werd op de

'bijtkwaliteit' van de hond.

De trainingen werden

onder supervisie van

Alpha K9 Dog Security

gegeven in de

Cultuurtuinlaan op het

terrein van Telesur.

RRBB

Assemblee geeft kamerbrede goedkeuring aan verhoging belastingvrije grens

D
e Nationale

Assemblee heeft

gisteren kamerbreed

goedkeuring verleend aan

de wijzigingen van de Wet

Inkomstenbelasting en de

Wet Loonbelasting. Met de

wetswijzigingen wordt voor

loontrekkers de

belastingvrije grens van SRD

220,50 per maand verhoogd

naar SRD 4000,-. Ook de

belastingvrije grens voor

vakantietoelages, bonussen

en gratificaties wordt

opgetrokken van SRD

4000,-. per jaar, naar SRD

6.516. Hiermee houden

loontrekkers maandelijks

netto meer geld in handen

over om te besteden. Deze

zogeheten koopkrachtver-

sterking geldt dus niet

alleen voor landsdienaren,

maar ook voor werknemers

in de particuliere sector. De

verhoging van belastingvrije

grens heeft een voorlopig

karakter tot 1 juli 2022,

wanneer de nieuwe

belastingschijven dan

definitief zullen worden

vastgesteld. Per die datum

moet ook de wet BTW in de

plaats komen van de Wet

Omzetbelasting. Hiermee

houden loontrekkers

maandelijks netto meer geld

in handen over om te

besteden. Deze zogeheten

koopkrachtversterking geldt

dus niet alleen voor

landsdienaren, maar ook

voor werknemers in de

particuliere sector. De

verruiming van de

belastingvrije grens gaat in

per januari 2022 en kost de

staat maandelijks ruim SRD

30 miljoen aan inkomsten.

Van beide zijde van het

parlement wordt de regering

opgeroepen gauw haar

sociale programma's in

uitvoering te brengen ter

ondersteuningen van de

grote groep sociaal

zwakkeren binnen de

samenleving, omdat die het

erg moeilijk hebben.

Minister Armand

Achaibersing van Financien

en Planning die de

v o o r g e s t e l d e

wetswijzigingen namens de

regering verdedigde, zei dat

de verhoogde belastingvrije

grens de eerste maatregel is

in het kader van de beoogde

integrale herziening van de

loonbelasting en de per 1 juli

2022 definitief vast te

stellen belastingschijven. De

herziening van het systeem

van loonbelasting is een van

de afspraken gemaakt in het

kader van het sociaal

akkoord. Hij noemt de

kamerbrede goedkeuring

van de wetswijzigingen een

historisch feit.  

KKrriittiisscchhee  nnoooott

Hoewel de NDP-fractie zijn

goedkeuring gaf aan de

wijzigingen van de Wet

Loonbelasting en de Wet

Inkomstenbelasting had ze

toch ook haar kritische

kanttekeningen. NDP-

fractieleider Rabin

Parmessar vindt dat de

verhoging van de

belastingvrije grens, met als

doel om alle loontrekkers

meer netto besteedbaar

inkomen in handen te

geven, een dode mus is waar

de regering de werkende

klasse blij mee wil maken.

Omdat hij geen inzicht heeft

van de lonen in de

particuliere sector, beperkte

hij zich tot de werkers bij de

overheid. Daarvan zegt hij

dat 80 procent van de

ambtenaren niets zal

merken van de verruiming

van de belastingvrije grens.

Het gaat dan daarbij om de

lagere inkomensgroepen tot

schaal 8A, tot periodiek 1.

Het gaat volgens hem om

35.000 tot 40.000

ambtenaren. Deze lagere

inkomensgroepen wordt

reeds zwaar getroffen door

de inflatie, prijsstijgingen

van goederen met meer dan

300 procent en het

wegvallen de subsidies van

stroom, water en brandstof.

Parmessar bepleit dat de

regering gauw met een

sociaal plan komt voor

werkenden in de

particuliere sector, omdat de

mensen al lang niet meer

uitkomen met hun salaris.  

Volgens Parmessar is de

regering tot nu toe heel

actief geweest om haar

inkomsten te verhogen

middels lastenverzwarende

maatregelen. Op de formele

sector is reeds lange tijd een

grote last gelegd en de lasten

worden alsmaar groter.

Ondertussen worden vele

activiteiten met grote

inkomsten in de informele

sector maar niet aangepakt.

Hij zegt de uitgaven van de

regering in de komende

periode verder onder een

vergrootglas plaatsen, want

het moet niet zo zijn dat

terwijl het volk zwaar

inlevert, de regering zich de

koning te rijk voelt. -. SS 
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Corona-uitbraak Barcelona leidt ook tot
positieve tests Dembélé, Umtiti en Gavi

O
ok Ousmane

Dembélé, Samuel

Umtiti en Gavi zijn

positief getest op het

coronavirus, zo heeft FC

Barcelona woensdag

bekendgemaakt. De

Catalanen misten al

meerdere spelers

vanwege een

coronabesmetting.

Dembélé, Umtiti en Gavi

voegen zich bij Clément

Lenglet, Dani Alves, Jordi

Alba en Alejandro Balde,

die eerder deze week

positief testten. Alle

besmette spelers verkeren

in goede gezondheid en

zitten in thuisisolatie.

Trainer Xavi zal door de

vele besmettingen

moeten puzzelen. In de

laatste wedstrijd van FC

Barcelona hadden Alba,

Dembélé en Gavi een

basisplaats, terwijl

Lenglet inviel.

De rest van de selectie van

trainer Xavi, onder wie

Frenkie de Jong, Luuk de

Jong en de momenteel

geblesseerde Memphis

Depay, zijn vooralsnog

negatief getest.

FC Barcelona speelt

zondag de eerste

wedstrijd van het nieuwe

kalenderjaar. De

Catalanen gaan dan op

bezoek bij RCD Mallorca,

de huidige nummer

vijftien in La Liga.

De coronabesmettingen

komen op een slecht

moment voor Barcelona,

dat zich weinig fouten

kan permitteren. De ploeg

van Xavi won slechts een

van de laatste vier

competitiewedstrijden

voor de winterstop en

bezet de zevende plek in

La Liga.

Arsenal-coach
Arteta mist

wedstrijd City
door nieuwe

coronabesmetting
A

r s e n a l - m a n a g e r

Mikel Arteta is

positief getest op

het coronavirus. De

Spanjaard moet daardoor

de kraker tegen

Manchester City op

Nieuwjaarsdag aan zich

voorbij laten gaan.

Het is de tweede keer dat

de 39-jarige Arteta

positief op het

coronavirus test. De

coach raakte in maart

2020, aan het begin van

de pandemie, ook al

besmet. Hij was toen een

van de eersten in het

Engelse voetbal die het

virus onder de leden had.

Ruim anderhalf jaar later

is de Premier League

opnieuw in de ban van

het coronavirus. Door

een nieuwe uitbraak

werden onlangs

meerdere wedstrijden

afgelast. Arsenal zou

dinsdag tegen

W o l v e r h a m p t o n

Wanderers spelen, maar

dat duel werd uitgesteld

vanwege de vele

besmettingen bij 'The

Wolves'.

Arteta mist door zijn

nieuwe besmetting

zaterdag het weerzien

met zijn oude club

Manchester City. De

v o o r m a l i g e

middenvelder was

tussen 2016 en 2019 bij

'The Citizens' de

rechterhand van

manager Josep Guardiola

voordat hij in december

2019 manager bij Arsenal

werd.

Arsenal won de laatste

vier wedstrijden in de

Premier League en bezet

de vierde plek, die aan

het einde van het seizoen

recht geeft op een ticket

voor de Champions

League. Het verschil met

koploper Manchester

City is twaalf punten.

Terry keert na 4,5 jaar terug bij Chelsea
als talentenbegeleider

J
ohn Terry keert na 4,5

jaar terug bij Chelsea.

De oud-topverdediger

en clubicoon gaat zich bij

de zesvoudig

l a n d s k a m p i o e n

bezighouden met de

ontwikkelingen en

begeleiding van jonge

spelers.

Terry maakte in 1998 zijn

profdebuut bij Chelsea en

speelde er vrijwel zijn

gehele carrière. De

inmiddels 41-jarige

Engelsman won onder

meer de Champions

League, de Europa League

en vijf landstitels met de

club. In totaal kwam hij tot

ruim zevenhonderd

wedstrijden en zeventien

prijzen bij 'The Blues'.

In de zomer van 2017

vertrok Terry na negentien

seizoenen bij Chelsea en

tekende hij transfervrij bij

Aston Villa, waar hij een

jaar later een punt achter

zijn spelersloopbaan zette

en verder ging als

a s s i s t e n t - m a n a g e r .

Afgelopen zomer vertrok

hij bij de club uit

Birmingham. Bij Chelsea

gaat Terry spelers en

coaches in de

jeugdopleiding adviseren. 

De hoofdmacht van

Chelsea, die wordt geleid

door manager Thomas

Tuchel, staat halverwege

het seizoen op de derde

plek in de Premier League.

Alleen Manchester City en

Liverpool staan er beter

voor.

Djokovic mist ATP Cup definitief en lijkt ook
Australian Open te laten schieten

N
ovak Djokovic heeft

zich woensdag

definitief afgemeld

voor de ATP Cup van

volgende maand in

Sydney. Het besluit van de

nummer één van de

wereld lijkt in te houden

dat hij ook niet meedoet

aan de Australian Open.

Het management van

Djokovic liet zaterdag al

weten dat Djokovic "voor

99 procent zeker" niet op

de ATP Cup zou

verschijnen. "Hij blijft

voorlopig in eigen land

trainen", werd

medegedeeld.

Er is al lange tijd

onzekerheid over de

deelname van Djokovic

aan de Australian Open,

waar hij titelverdediger is.

Op het eerste Grand Slam-

toernooi van het jaar geldt

een vaccinatieplicht. De

34-jarige Serviër doet

geheimzinnig over zijn

vaccinatiestatus, wat lijkt

te betekenen dat hij zich

niet heeft laten vaccineren.

Voor deelname aan de ATP

Cup had Djokovic, als hij

inderdaad niet

gevaccineerd is, volgens de

huidige wetgeving van de

deelstaat New South Wales

een vrijstelling moeten

krijgen om Sydney binnen

te komen. Daarna had hem

een veertiendaagse

quarantaine gewacht.

Het lijkt er al een tijdje op

dat Djokovic ook een

streep door de Australian

Open haalt, al heeft hij dat

nog niet gedaan. De

organisatie houdt er

inmiddels sterk rekening

mee dat de twintigvoudig

Grand Slam-winnaar

verstek laat gaan.

De ATP Cup

, een landentoernooi,

begint op 1 januari. Ruim

twee weken later volgt de

start van de Australian

Open. Djokovic won het

Grand Slam-toernooi vorig

jaar voor de negende keer

in zijn carrière.

"2021 gaat de

geschiedenis in als een

jaar van ontwrichting,

de verspreiding van

covid-19. Gezondheids-

en welzijnsproblemen

veranderde de manier

waarop er  geleefd

wordt. De aspecten van

welzijn (mentaal,

f ysiek en f inancieel)

vormen een gevaarlijke

cocktail .  G olven van

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

veroorzaakt door

politici ,  zorgen daar

bovenop voor

ver warring ",  is  een

gevoel,  dat  meerdere

personen bekruipt.

CCoovviidd  vveerrddwwiijjnntt  nniieett

Signalen uit  de

samenlev ing:  "Het

leven,  werken en

ontspannen zijn van de

ene op de andere dag in

de war gebracht en

hebben de systemische

ongelijkheid in de

samenlev ing vergroot.

Ik ben als het ware niet

gegroeid in mijn

loopbaan en andere

opzichten. Ik verwacht

niet, dat er in 2022 en

de nabije toekomst

daarin verandering zal

komen. Cov id-19 zal

niet van de ene op de

andere dag

verdwijnen."

PPssyycchhoollooggiisscchhee

eeffffeecctteenn

"D e negatieve

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

effecten van cov id-19,

zullen het welzijn in

2022 verder aantasten.

Fysieke gezondheid

lijkt misschien een van

de belangrijkste zorgen

bij het omgaan met het

besmetteli jk v ir us.

Maar men breekt het

hoofd vooral over het

f inanciële  en de

g e e s t e l i j k e

gezondheid."

VVeerrddrruukkkkiinngg

"Het afgelopen jaar

heeft bewezen dat we

in een constante staat

van verandering zijn.

Als gevolg daarvan zijn

de middelen die we

nodig hebben om ons

aan te passen aan deze

tijden ook anders. Het

gaat nu meer dan

voorheen om middelen

aan te bieden om

mensen te helpen uit

de verdr ukking,

waaronder geesteli jke

gezondheid,  f itness,

voeding en meer." Zijn

enkele van de

belangrijkste thema's

die 2021 hebben

gekleurd en een

schaduw werpen op

2022.

HHDD
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Familie uit Nederland doneert pakketten aan behoeftigen
E

en familie uit Den

Haag, Nederland,

doneert  jaarli jks

aan vele instellingen en

behoeftige personen

l e v e n s m i d d e l e n -

p a k k e t t e n ,

tuingereedschappen en

voeding. De afgelopen

dagen zijn er 177 pakket

goederen bij  Combé

markt aangekocht. Deze

l e v e n s m i d d e l e n -

pakketten zijn door een

team van vrijw ill igers

van de Organisatie

Hindoe Media (OHM)

verdeeld, voornamelijk

te Meerzorg,

Paramaribo en Wanica

Zuid-West. Wederom is

dit  keer niet  gekozen

voor de oude methode

van pré-registratie,

maar zijn criteria in

acht genomen om echte

armoede te herkennen

door gewoon de wijken

te bezoeken en na

waarneming van de

f e i t e l i j k e

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

werden de pakketten

overhandigd. 

Het OHM-team

bestond uit  t ien

personen onder leiding

van de Nari-vrouwen

werkgroep. Ook kinder-

bejaardentehuizen zijn

bedacht in opdracht

van deze gulle familie.

OHM dankt dit echtpaar

F&FH uit  Nederland,

dat anoniem wenst te

bli jven,  voor hun

frequente donaties aan

w e e s k i n d e r e n ,

bejaarden en sociaal

zwakkeren.  Zij  heeft

het OHM-team verrast

met elke een cadeau.

OHM hoopt in 2022

m e e r

tuingereedschappen te

doneren volgens de

filosofie 'geef geen vis

maar een hengelstok'

zodat de mensen

duurzaam in hun

l e v e n s o n d e r h o u d

kunnen voorzien.

Wat denken de mensen van 2021 en 2022?

Roofoverval
Cassipora, 2 doden

en 6 gewonden

I
n de ochtend van

woensdag 29

december heeft  er

een roofover val

plaatsgevonden te

C assipora,  in het

district  Para.  Bij  dit

voor val  hebben de

daders op diverse

voertuigen geschoten. 

De redactie van

Dagblad Suriname

heeft uit  betrouwbare

bron vernomen dat er 2

doden zijn te

betreuren; 6 personen

zijn gewond geraakt.

Het gaat hierbij  om

bewoners van het dorp.

De politie is bezig met

het onderzoek.

Vanwege de

ontstane gewelddadige

situatie in het Carolina

gebied zal er voorlopig

geen verkeer worden

toegelaten tot het

gebied,  zo laat  de

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

van Para,  Marlene

Joden,  in een

bekendmaking weten.

SSKK
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AABBCC  ––CCHH  44..11

1133..0000 Nieuwsuur 1133..4400

Film: Teen Titans: The

Judas Contract (2017)

1155..0055 Docu: Odyssey with

Yendi: Agent Sasco’s

journey from Assassin

(2021) 1166..0000 Magazine 4

1166..3355 Film: Sweet

Carolina (2021) 1188..0000

Serie: Modern Marvels

1188..5500 Serie: The

Simpsons 1199..1155 Tien

Minuten Jeugdjournaal

1199..3300 Serie: Bob Hearts

Abishola 2200..0000 NOS

Sportjournaal 2200..3300 NOS

Journaal 2211..0000 CBNS

Trekkingen: High 5, Tek

‘2 & Double Tek’2, Match

3 2211..1100 Een Vandaag 2211..4455

Avondfilm: The Voyeurs

(2021); 

PPiippppaa  eenn  TThhoommaass

vveerrhhuuiizzeenn  nnaaaarr  hhuunn

ddrroooommaappppaarrtteemmeenntt,,  zzee

mmeerrkkeenn  ddaatt  hhuunn  rraammeenn

rreecchhttssttrreeeekkss  iinn  hheett

aappppaarrtteemmeenntt  eerr

tteeggeennoovveerr  kkiijjkkeenn,,  ddiitt  zzaall

eeeenn  rreeeekkss

ggeebbeeuurrtteenniisssseenn  iinn  ggaanngg

zzeetttteenn  ddiiee  ttoott  eeeenn  rraammpp

zzuulllleenn  lleeiiddeenn. 2233..4400

Serie: You

AABBCC  ––CCHH  44..22

1133..0000 Docu: Veterans

Journey Home (2021)

1144..4400 Film: Finding

Love in Mountain View

(2020) 1166..0000 Show: Rey

Ruiz Live Full Concert

1177..1155 Live Voetbal: Man

Utd - Burnley 1199..0055 NOS

Journaal 1199..2200 Film: AD

Open Door: Inside Jared

&amp; Genevieve

Padalecki’s Family

Farmhouse (2021) 1199..4400

Film: Aladdin (2019)

2211..4455 Covid Journaal

2222..0000 Serie: Game of

Thrones 2233..0000

Avondfilm: Make Your

Move (2013)     

RRBBNN  ––CCHH  55..11

1122..0000  Clips 1133..3300

Hindifilm: Housefull

(2010) + Housefull 3

(2016); ZZaakkeennmmaann

BBaattooookk  hheeeefftt  ddrriiee  mmooooiiee

ddoocchhtteerrss..  OOmm

bbiijjggeelloovviiggee  rreeddeenneenn  wwiill

hhiijj  nniieett  ddaatt  zzee  iinn  hheett

hhuuwweelliijjkk  ttrreeddeenn..  DDrriiee

jjoonnggee  mmaannnneenn  zziijjnn

bbeevvrriieenndd  mmeett  ddee

mmeeiissjjeess  eenn  hheebbbbeenn  eeeenn

ooooggjjee  oopp  hheenn..  ZZee

mmooeetteenn  wweell  lliieeggeenn  oovveerr

hhuunn  wwaarree  bbeeddooeelliinnggeenn

oomm  iinn  hheett  hhuuiiss  bbiinnnneenn

ttee  ggeerraakkeenn  eenn  ddee  vvaaddeerr

vveerrvvoollggeennss  ttrraacchhtteenn  ttee

oovveerrttuuiiggeenn  ddaatt  zzee  eellkk

eeeenn  ggeesscchhiikkttee  ppaarrttnneerr

zziijjnn  vvoooorr  tteellkkeennss  eeeenn

vvaann  zziijjnn  ddoocchhtteerrss..  DDaatt

zzoorrggtt  vvoooorr  eeeenn  aaaannttaall

hhiillaarriisscchhee  ttooeessttaannddeenn..

1188..0000  Progr. SIV 1188..1155

Duchenne

Spierdystrofie 1188..3300

Overlijdensbericht

1188..4455 Felicitaties 1199..3300

NOS Journaal 2200..0000

Halaat 2200..3300 Ter

Nagedachtenis 2200..3355

RBN’S Hitparade  Top

50 0011..3300 Webserie

0011..3300 Halaat (Herh)

(Wijzigingen onder

voorbehoud)

AALLPPHHAA  ––CCHH  55..22

1122::0055  Animatie film

1122::3300 Film 1144::1155 Serie:

Stranger Things 1155::0000

Serie: Blackish 1166::0000

Keeping Up With The

Kardashians 1177::0000

Serie: Selling Sunset

1188::0000 World Choice

2211::0000 TV Shop 2211::3300

Avondfilm 2233::0000 Halaat   

SSTTVVSS  ––CCHH  88..11

0088..0000 Herh. STVS

journaal 0099..0000 Serie:

The Wayans Bros 0099..3300

Speelfilm: The Indian in

the cupboard  1111..1155 Beat

Bobby Flay /CNN 1133..0000

Everyday Tunes 1144..0000

Speelfilm: Happy new

year (hindi) 1166..1155 Serie:

Batwoman 1177..0000 De

Straat 1177..3300 Woord van

God 1177..4400 Serie:

Batwoman 1188..3300

Wonderen Vandaag

1199..0000 Jeugdjournaal

1199..3300 Het

avondjournaal + WIB

2200..1155 Sport8 2211..0000

Nyunsu 2211..1155 Focus

2211..3355 Serie: Grown -ish

2222..0000 Speelfilm:

Mother android; IInn  eeeenn

ppoosstt--aappooccaallyyppttiisscchhee

wweerreelldd  ddiiee  wwoorrddtt

ooppggeesscchhrriikktt  ddoooorr  eeeenn

ggeewweellddddaaddiiggee  AAnnddrrooiidd--

ooppssttaanndd,,  zzooeekkeenn  eeeenn

jjoonnggee  zzwwaannggeerree  vvrroouuww

eenn  hhaaaarr  vvrriieenndd

wwaannhhooppiigg  nnaaaarr

vveeiilliigghheeiidd.. 2233..5500 Herh.

STVS Journaal 0000..2200

Speelfilm: The

marksman 0022..1100 Herh.

Actualiteiten /Sport8

0033..2255 Speelfilm:

Happily

/Doc./Kinderprogr.

(Wijzigingen

Voorbehouden)

AAPPIINNTTIIEE  ––CCHH  1100..11

1144::4455 Testbeeld 1155::0000

Live CNN 1166::0000

Cartoons 1177::0000 In de

Branding 1188::0000 Sport

met Chavelli Wip 1188::1155

Film: Mixtape 2200::0000

NOS Journaal 2200::3300 As

seen on tv 2211::0000 Progr.

Focus 2211::3300 Set wi

kondre bun 2222::0000

Covid Journaal 2222::1155

Granlanti Koranti 2222::3300

Film: XXX return of

Xander Cage; 

TTooppaattlleeeett  XXaannddeerr  CCaaggee  iiss

eeeenn  ggeehheeiimm  aaggeenntt  ddiiee

wweerrkktt  vvoooorr  ddee

AAmmeerriikkaaaannssee  oovveerrhheeiidd..

NNSSAA--aaggeenntt  AAuugguussttuuss

GGiibbbboonnss  iiss  ddeeggeennee  ddiiee

hheemm  pprroobbeeeerrtt  aaaann  ttee

ssttuurreenn..  WWaannnneeeerr  CCaaggee

ttiijjddeennss  zziijjnn  llaaaattssttee  mmiissssiiee

vvoooorr  ddoooodd  wwoorrddtt

aacchhtteerrggeellaatteenn,,  vveerrwwaacchhtt

nniieemmaanndd  hheemm  ooooiitt  tteerruugg

ttee  zziieenn..  MMaaaarr  hhiijj  kkeeeerrtt  iinn

hheett  ggeehheeiimm  tteerruugg  oomm

zziicchhzzeellff  oopp  eeeenn  nniieeuuwwee

mmiissssiiee  ttee  ssttoorrtteenn.. 0000::0000

In de Branding (herh)

0011::0000 Einde uitzending

AATTVV  ––CCHH  1122..11

0077::0000 BBC Nieuws 0077::2255

Steven Reyme Ministries

0088::0000 Fitness 0088::3355 BBC

Nieuws 0099::0000 ATV

Binnenlands Nieuws +

Sportnieuws (herh.)

0099::4400 The Chef Show

1100::1155 Tv-film: Red Notice

1122::1155 40 Jaar Telesur

1122::3300 Kinderfilm: Bongee

Bear and the Kingdom of

Rhythm 1144::0000 Super Hit

Classics 1155::0000 Spaces

Deepest Secrets 1155::5500

Sranan Tori: 1 en 1 is 3

1166::1155 Long Way Down

1177::1155 This is the day of

victory for you 1188::0000 ATV

Nieuws 1188::5500 40 Jaar

Telesur 1199::0000 Suriname

Dubai Update 1199::1155

Turner and Hooch 2200::0000

Whazzz Up 2211::0000 ATV

Sports 2222::4400 A Million

Little Things 2233::3300 FBI

Most Wanted 0000::1155

Herh.ATV Nieuws 0000::5500

World’s Toughest Race

Eco-Challenge Fiji 0011::4400

Tv-film: The Unforgivable

0033::3355 Tv-film: The Power

of The Dog 0055::4455 Shadow

0055::5500 CNN Nieuws

(Wijzigingen

Voorbehouden)

AATTVV  ––CCHH  1122..22

0077::0000 Aljazeera Nieuws

1166::3300 Suri Tunes 1177::3300

WWE Smackdown 1188::3300

The Lion Guard 1199::0000

ATV Nieuws 1199::3355 Focus

2200::0055 Bob Hearts

Abishola 2200::3300 Doc.:

China Men without

Women 2211::0000 Manifest

2211::5500 Ginny and Georgia

2222::5500 Tv-film: Cry Macho;

MMiikkoo  iiss  eeeenn  vvoooorrmmaalliigg

rrooddeeoosstteerr  eenn

ppaaaarrddeennffookkkkeerr  ddiiee  iinn  11997788

vvaann  eeeenn  eexx--bbaaaass  ddee

ooppddrraacchhtt  kkrriijjggtt  oomm  ddiieennss

jjoonnggee  zzoooonn  wweegg  ttee  hhaalleenn

bbiijj  zziijjnn  ddrraannkkvveerrssllaaaaffddee

mmooeeddeerr..  MMiikkoo  mmooeett

hhiieerrvvoooorr  nnaaaarr  MMeexxiiccoo

aaffrreeiizzeenn  eenn  kkrriijjggtt  ssaammeenn

mmeett  hheett  jjoocchhiiee  ddee  nnooddiiggee

tteeggeennssllaaggeenn  ttee  vveerrdduurreenn..

OOnnddeerrttuusssseenn  lleeeerrtt  hhiijj  ddee

jjoonnggeenn  wwaatt  eerr  vvoooorr  nnooddiigg

iiss  oomm  uuiitt  ttee  ggrrooeeiieenn  ttoott

eeeenn  ggooeedd  ppeerrssoooonn.. 0000::3355

Al Jazeera Nieuws

(Wijzigingen

Voorbehouden)

SSCCCCNN  ––CCHH  1177..11

0088::4400 NBA Highlights

(Herh.) 0099::1155 Doc.: Free

Solo 1100::5555 NBA: Utah Jazz

@ Portland Trail Blazers

(Delayed) 1122::5555 Movie:

Riding with Sugar 1144::4455

Racoing Doc.: God In The

Machine 1155::4400 NBA

Highlights 1166::1155 Premier

League Pre Show (Live)

1177::1155 Premier League:

Manchester United -

Burnley (Live) 1199::1155

Primeira Liga: O Clássico:

FC Porto - Benfica (Live)

2200::0000 Soccer Doc.:

Doorbraak in de Mist:

Ajax - Liverpool in 1966

2211::0000 NBA: Philadelphia

76ers @ Brooklyn Nets

(Live) 2233::3300 NBA: Golden

State Warriors @ Denver

Nuggets (Live) 0022::0000

Sports (Wijzigingen

Voorbehouden)

SSCCCCNN  ––CCHH  1177..22

0088::0000 Doc.: This Is Opera

0088::5500 Comedy Serie: The

Real McCoy 0099::2200 Classic

Movie: Spartacus 1122::4400

Movie: Avatar 1155::4400 Anime

Serie: Naruto: Shippûden

1166::1100 Comedy Serie: Jessie

1166::3355 Movie: Jumanji: The

Next Level 1188::3355 AEW

Dynamite 2200::3300 Talkshow:

The Late Late Show with

James Corden 2211::1155 Movie:

Ocean’s Eight 2233::1100 Movie:

New Year’s Eve; DDee  ffiillmm

ggaaaatt  oovveerr  ddee  vveerrssttrreennggeellddee

vveerrhhaalleenn  vvaann  eeeenn  ggrrooeepp

NNeeww  YYoorrkkeerrss  ddiiee  hhuunn  wweegg

nnaaaarr  rroommaannttiieekk  pprroobbeerreenn

ttee  vviinnddeenn  iinn  ddee  lloooopp  vvaann

OOuuddeejjaaaarrssaavvoonndd..  WWee

vvoollggeenn  oonnddeerr  aannddeerree  eeeenn

vveerrbbiitttteerrddee  sstteerrvveennddee  mmaann

iinn  eeeenn  zziieekkeennhhuuiiss  ((DDee

NNiirroo)),,  eeeenn  ggeeffrruussttrreeeerrddee

ddiirreeccttiieesseeccrreettaarreessssee

((PPffeeiiffffeerr))  ddiiee  eeiinnddeelliijjkk  hhaaaarr

oonnvveerrvvuullddee  ddrroommeenn

pprroobbeeeerrtt  wwaaaarr  ttee  mmaakkeenn..

0011::1100 Movie: Avatar 0044::0055

Classic Movie: Spartacus

0077::2255 Comedy Serie: Jessie

(Wijzigingen

Voorbehouden)

SSCCCCNN  ––CCHH  1177..33

0088::0000 Movie:

Abhimaan 1100::1100 Movie:

Pardes 1133::2255 Movie:

Ishq Vishk 1155::4400 Movie:

Chhalaang 1188::0000 Serie:

Crime Patrol Satark

1188::5555 Movie: Baaghi 2

2211::2200 Movie: Satyameva

Jayate 2 2233::4455 Movie:

Baaghi 3 0022::1155 Movie:

Pardes 0055::2200 Movie:

Chhalaang (Wijzigingen

Voorbehouden)

Televisieprogrammaoverzicht 

Arjun Kapoor,
Anshula Kapoor,
Rhea Kapoor en
Karan Boolani

testen positief op
COVID-19

D
e toename van

de Omicron-

variant van het

nieuwe coronavirus

neemt met de dag toe

in India. Terwijl Covid

terugkeert, is de

entertainmentindus-

trie zwaar getroffen

door de infectie met

regeringen die nieuwe

r e g e l g e v i n g

aankondigen. Eerder

berichtten we over

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

b e r o e m d h e d e n

waaronder Kareena

Kapoor Khan, Amrita

Arora, Maheep Kapoor

en haar dochter

Shanya Kapoor die

besmet zijn met het

virus.

Ranvir Shorey heeft

ook via Twitter laten

weten dat zijn zoon

Haroon positief is

getest op Coronavirus.

Nu suggereert een

rapport van een web

portaal dat acteur

Arjun Kapoor, zijn zus

Anshula Kapoor, Rhea

Kapoor en haar

filmmaker echtgenoot

Karan Boolani

allemaal positief zijn

getest op Covid-19. Ze

zijn momenteel

allemaal in

quarantaine en nemen

alle voorzorgsmaa-

tregelen die door de

dokter worden

voorgesteld.

Ondertussen zal Arjun

Kapoor op het

werkfront te zien zijn

in Mohit Suri's Ek

Villain Returns,

Aasmaan Bhardwaj's

Kuttey en in Ajay

Bahl's The Ladykiller.

O
m een land, bedrijf of

organisatie te leiden

heb je deskundige en

integere mensen nodig. Dat

weet men in Suriname ook.

De vraag is waarom zie je in

Suriname al 46 jaren lang, dat

de bestuurders in Suriname

hieraan voorbij gaan en

familieleden en vrienden in

functies benoemen, waarvoor

zij ongeschikt zijn. Vanaf 25

november 1975 is duidelijk

naar voren gekomen, dat

mensen zonder de vereiste

diploma's en ervaring op

posities zijn geplaatst om

Suriname te besturen Het

gezegde "In Suriname is alles

mogelijk" blijft al decennia

lang in stand. In dit artikel

geef ik mijn opinie alleen met

betrekking tot het bestuur

van het land Suriname. Met

bestuur bedoel ik: alle hoge

functies bij de overheid en de

districten.

PPrreessiiddeenntt  eenn  vviicceepprreessiiddeenntt

In het buitenland wordt al

vanaf 2010 met verbazing

gekeken wat er in Suriname

gebeurt. De ex-president van

Suriname wordt al jaren

gezocht door Interpol. Hij

staat nog steeds op de

opsporingslijst van Interpol.

In Suriname is de ex-

president door de rechtbank

in Suriname tot 20 jaar

veroordeeld. In het vonnis

van de rechter staat geen

gevangenneming. De

advocaten geven aan, dat dit

nog nergens in de wereld is

voorgekomen. In Suriname ga

je voor een licht vergrijp al in

de gevangenis. 

De huidige vicepresident staat

op de opsporingslijst van

Interpol. Eerst was hij

gekozen tot

parlementsvoorzitter en na

een paar dagen gekozen tot

vice president. Het argument,

dat de meerderheid van het

kiezersvolk de keuze van de

huidige vice president heeft

goedgekeurd, is absoluut niet

waar. De kiezers hebben

gestemd voor een integer

beleid. De burgers van

Suriname hadden gebeden en

gerekend op een andere

leiding van het land. De

huidige president en de

huidige DNA-leden van de

coalitiepartijen hadden op

hun strepen moeten staan en

nooit akkoord moeten gaan

met de eis van ABOP om de

benoeming van een

veroordeelde persoon tot vice

president van Suriname goed

te keuren. Binnen ABOP was

de heer M. Bee een

uitstekende keuze geweest.

Echter komt weer het

bekende gezegde in Suriname

naar boven drijven: "In

Suriname is alles mogelijk".

BBeennooeemmiinnggeennbbeelleeiidd  

De burgers van Suriname

volgen de stappen van de

huidige president en

vicepresident zeer kritisch. De

belangrijkste vraag van de

Surinaamse bevolking heden

ten dage is:

Waarom worden vrienden en

familieleden, die niet

deskundig zijn en zelf

aangeven, dat zij nog veel

moeten leren, wel benoemd

tot minister of tot

directeur/onderdirecteur van

een ministerie of tot lid van

de raad van commissarissen

(rvc) van een bedrijf van de

overheid?

Het benoemingenbeleid van

alle regeringen van Suriname

is niet goed geweest. Vers in

het geheugen zijn de vele

benoemingen van

familieleden en vrienden van

de regering in de periode van

2010 - 2020. De huidige

regering heeft dit beleid

voortgezet. De burgers

hadden vanaf juli 2020 een

ander benoemingenbeleid

verwacht en zijn zeer

teleurgesteld. De burgers

hebben de huidige president

en vice president opgeroepen

een einde aan dit

benoemingenbeleid te

maken. Deze regering is al 17

maanden aan de macht. 

De president en vice

president hebben

aangegeven, dat zij de

bestaande benoemingen niet

zullen terugdraaien en dat het

volk bij de eerstvolgende

verkiezing mag bepalen of zij

het land goed bestuurd

hebben. De keiharde

waarheid is: Met

ondeskundige bestuurders en

ondeskundige directieleden

zal het land Suriname niet

goed ontwikkeld kunnen

worden. Dat is de realiteit.

DDNNAA  vvaann  SSuurriinnaammee

Bij alle voorgaande regeringen

was het duidelijk zichtbaar,

dat er flink werd gesjoemeld.

DNA kon of wilde geen vuist

maken om de fraudeurs

binnen de regering op te

pakken. Voor een zeer groot

deel van de Surinaamse

samenleving is het duidelijk

geworden, dat de vorige

regering olv NDP ca 4 miljard

USD$ aan leningen heeft

opgenomen en waarvan een

groot deel is "verdampt". Het

is niet zichtbaar in welke

projecten het geld is

geïnvesteerd. In Suriname

ziet en hoort men alles, maar

men zwijgt als het graf. Met

"men" wordt bedoeld de

politici in Suriname en de

aanhangers van de politieke

partijen, die aan de macht

zijn. Men houdt zijn of haar

mond dicht, daar "men" ook

profiteert van de corruptie.

De Anti-corruptiewet van 24

september 2017 is heel

belangrijk voor Suriname. Op

het internet kunt u deze wet

vinden.

Kort samengevat: "houdende

regels inzake preventie en

bestrijding van corruptie en

instelling van een Anti-

corruptie Commissie,

alsmede wijziging van het

Wetboek van Strafrecht en het

Decreet Uitgifte Domeingrond

(Anti-corruptiewet)"

In Artikel 21 is het volgende

opgenomen: "Uiterlijk binnen

twee jaar na de datum van de

inwerkingtreding van deze

wet doet de Commissie aan

De Nationale Assemblee en

aan de Regering toekomen

een evaluatieverslag van de

wijze waarop de bepalingen in

deze wet zijn toegepast."

Is deze evaluatie geweest en

hoe wordt de terugkoppeling

naar het volk gedaan?

De DNA-leden hebben een

voorbeeldfunctie naar de

Surinaamse samenleving. De

burgers van Suriname moeten

mijns inziens de DNA-leden

kritisch volgen. Beste

burgers,kijkt u regelmatig

naar de vergaderingen van

DNA en luistert u goed welke

zaken de DNA-leden naar

voren brengen. Kijkt u goed

om u heen en stelt u zich de

vraag: Hoe kan een persoon (

ambtenaar of werkloos en

zonder vermogen en gelieerd

aan een regeringspartij)

binnen een paar jaar zoveel

geld en vermogen in

Suriname hebben? De DNA

van 2010-2020  heeft de

corruptie niet kunnen

aanpakken. De meerderheid

van de DNA-leden steunden

de regering blind. Deze gang

van zaken binnen de DNA van

Suriname moet mijns inziens

tot het verleden gaan

behoren.

VVeerrwwaacchhttiinngg  iinn  22002222

In Suriname vreest men

echter, dat sommige

bestuurders van de huidige

regering zich ook schuldig

zullen maken aan corruptie.

Binnen de Surinaamse

gemeenschap wordt hierover

openlijk gesproken. Corruptie

kan zichtbaar en onzichtbaar

zijn. Dat geldt ook voor

diefstal. Ik maak het concreet:

iemand steelt geld of

goederen van zijn werkgever

en een ander persoon eigent

zich duizenden ha grond van

het land Suriname daar de

persoon de macht over het

land heeft (dat is dus ook

diefstal, daar het

onrechtmatig is geschied).

Wat zie je dan wat er in

Suriname gebeurt? De

persoon, die geld of goederen

van zijn werkgever heeft

gestolen verdwijnt in de

gevangenis en de andere

persoon, die op

onrechtmatige wijze de grond

heeft gekregen, wordt door

zijn achterban op handen

gedragen. De aanhangers van

deze persoon weten

drommels goed, dat het niet

kan, maar aanbidden deze

persoon, daar zij een baan of

geld zullen krijgen. De huidige

regering van Suriname moet

nu in 2022 meteen

maatregelen treffen en de

ondeskundige bestuurders

vervangen. Verder moet deze

regering de controle scherp

invoeren. Beste Regering van

Suriname laat zien, dat het

gezegde "In Suriname is alles

mogelijk" tot het verleden

behoort.

DDeennnniiss  LLaappaarr

DDiirreecctteeuurr  SSttiicchhttiinngg

FFiinnaanncceeSSuurriinnaammee

D
e zin,' het is niet mijn

zorg,' hoor ik vaak

letterlijk uit de

mond van vele mensen.

Ook hun onverschillige

houding vertelt hun

desinteresse in de ander.        

In Suriname onderhoudt

het gros van de mensen

zijn eigendommen niet.

Men leeft per dag en denkt

zelden op lange termijn.

Als het huis is neergezet,

wonen ze erin maar

onderhouden het niet

terwijl het hun zorg en

verantwoordelijkheid is.

De gebouwen van de staat,

zien er aan de binnen - en

buitenkant vies en

troosteloos uit. De mensen

werken daar tussen kale

vloeren, verrotte kozijnen,

kapotte bureaus, muren

waar de verf van

afbladdert. Werken op zo'n

deprimerende plek, kan

nooit een stimulans zijn

om naar je werk te gaan. De

mensen zijn eraan gewend

en niemand klaagt. Ze

hebben een berustende

houding van 'het is nu

eenmaal zo, sa wi sa doe

baya.' Als de

leidinggevende wordt

aangesproken op de

deprimerende aanblik van

het gebouw, haalt hij zijn

schouders op en zegt, 'dat

is de zorg van lantie, niet

de mijne.'  Mensen lopen te

klagen en schelden omdat

hun straat onbegaanbaar is

door de grote gaten en

kuilen. Het komt niet in ze

op om zich te bundelen en

elke bewoner wat geld te

laten bijdragen om de

straat te laten krabben of

wat grind te gooien. Ze

hebben er wel last van,

maar redeneren dat het

niet hun zorg is, dus

wachten ze berustend op

lantie.

Ook de onverschilligheid

naar elkaar toe

onderstreept dit

fenomeen.  Het komt

bijvoorbeeld vaak voor dat

er een lange rij mensen

staat bij de SWM, EBS of

Telesur kantoren, om te

betalen. Er zijn vier

loketten en toch houdt

men, ondanks de lange rij,

slechts twee loketten open.

Er wordt overduidelijk

gedemonstreerd dat

klantvriendelijkheid niet

de prioriteit geniet. Een

oplossing zoeken om de

klanten sneller te kunnen

bedienen, is niet de zorg

van de dame of heer achter

het loket. Ook komt het

vaak voor dat de bewakers

die op dat moment dienst

hebben, voordringen. Ik

stond laatst in de rij en een

van de dienstdoende

bewakers, kwam plots naar

voren en zei tegen een

vrouw die in de rij stond,

'even hoor,' en hij drong

voor om zijn rekening te

betalen. De vrouw pikte dit

gedrag van de bewaker en

wachtte gelaten. Een

andere die dit ook wilde

flikken, kreeg echter lik op

stuk. Toen hij zei, 'even

hoor, 'zei de mevrouw,

'bedoelt u met 'even' dat u

iets wilt vragen aan de

dame bij het loket of gaat u

betalen?' Toen hij

antwoordde dat hij wilde

betalen, zei ze "Nou dan

gaat u net als ieder ander

netjes in de rij staan. U

houdt duidelijk geen

rekening met de

wachtenden, dus hou ik

ook geen rekening met u."

Opvallend is dat deze

mannen het

vanzelfsprekend vinden

dat ze mogen voordringen

en ook het gebrek aan

manieren is een doorn in 't

oog. Ze weten niet wat

netjes vragen is. Het is een

groot verschil als er

iemand zegt, 'even hoor' of

mevrouw zou ik even voor

mogen omdat…..?'

Ook de bewakers werken

mee aan dit

k l a n t o n v r i e n d e l i j k e

gedrag. Ze lopen naar de

eerstvolgende in de rij toe

en zeggen doodleuk: "Wilt

u even wachten, deze

meneer gaat even voor," en

de klanten accepteren dit

gedrag.

Ook ver van huis zien we

dit fenomeen. De

onverschilligheid wordt

steeds groter in de wereld.

Men benadert een arm

land slechts als er daar wat

te halen valt en niet om

hulp te bieden. De mensen

zijn afgestompt en

apathisch. Het lijkt alsof de

mensen geestelijk doof

zijn geworden, geen fut

meer hebben, inactief zijn

en ongevoelig voor

e m o t i e s .

Dit werd vooral zichtbaar

door de wereldwijde

financiële crisis, de rampen

veroorzaakt door de

klimaatsverandering en de

covid pandemie. De rijke

landen boden hun eigen

mensen snel hulp in de

vorm van geld, herstelw-

erkzaamheden en vaccins.

De toestand in de arme

landen, was niet hun zorg.

Ook als er ergens nood aan

de man is, is het gedrag van

de mensen, 'ik graai voor

mezelf, de ander is niet

mijn zorg.'  Kijk maar naar

het gedrag van vele

Nederlanders die

financieel zijn geholpen

tijdens de covid pandemie.

Ze fraudeerden, graaiden

extra voor zichzelf en of de

ander daardoor niets of

minder kreeg, was niet hun

z o r g .

Ik heb me vaak afgevraagd

of de mensen van nature

zo zijn of als ze zich zo

voordoen of zo zijn

geworden door hun

omstandigheden.

Beste mensen, kunt u zich

een voorstelling maken,

hoe onze leefwereld eruit

zal zien als iedereen maar

blijft denken en zeggen,

'het is niet mijn zorg.' We

zullen dan leven in een

sfeer van egoïsme. We

kunnen samen een

verandering hierin brengen

door onze gedachten te

laten zijn, 'dit is ook mijn

zorg.' En die gedachten

kunnen woorden worden

en die woorden kunnen

zich omzetten in daden.

Die daden kunnen zich

dan ontwikkelen tot een

gewoonte en de gewoonte

kan een karakter worden.

Al die mooie karakters

zullen de stevige

fundamenten van

empathie zijn voor dit

mooie land.

""WWhhaatt  yyoouu  aarree  llooookkiinngg  ffoorr

iiss  nnoott  oouutt  tthheerree,,  iitt  iiss  iinnssiiddee

yyoouu..""

JJoossttaa  VVaasseeuurr
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Het is niet mijn zorg

Opinie: Deskundig en Integer
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W
e gaan richting

oudejaarsavond

en het is

opvallend dat het nieuws

beheerst wordt door onder

andere berovingen

verspreid op verschillende

plekken in het land. Ook

aanrijdingen zijn niet van

de lucht. Overal zijn er in

het land van die

'sluitingen', zoals het

bijvoorbeeld op boiti

bekend is. Dan kruipt men

massaal bezopen achter

het stuur. De vrouwen

vieren ook hun steeds

nieuw verkregen terrein

en verruiming van hun

vrijheid van doen en laten.

Tegenwoordig zuipen ze

vooral in groepsverband

even hard mee. En ze zijn

blijk dat ze dat doen.

Regelmatig belanden

auto's op de rijhelft van de

verkeersdeelnemers uit de

andere rijrichting. Of

mensen rijden de houten

stroompalen in tweeën.

Dan merk je dat voor uren

de stroomvoorziening is

uitgevallen. Kerst wordt

steeds meer uitbundig

gevierd, heel vaak zonder

dat de naam van Jezus

maar 1 keer valt. Kerst

wordt gevierd in Suriname

door mensen die niet eens

van Jezus hebben

gehoord, maar ze zijn wel

in het rood gestoken. Dat

is het mooie van

Suriname, maar het wordt

minder mooi wanneer er

aanrijdingen plaatsvinden.

Dan heeft het plezier van

de een geresulteerd in

lijden van mensen en het

halfwees worden van

kinderen hun hele leven

lang. Zo is er een bericht

binnen gekomen van een

aanrijding op 'boiti' langs

een drukke

verbindingsweg. Om drie

uur in de ochtend belandt

een auto met daarin een

jongeman en een

jongedame in de trens

langs de weg. Daarbij

wordt een vruchtdragende

boom omver gereden.

Wanneer mensen in de

nabijheid, een deel nog in

het rood vanuit een

kerstvoering, zich naar de

plaats toe snellen, komt de

jongeman uit de auto en

maakt zich uit de voeten.

De zorg van de dame die

nog in de auto zit, laat hij

over aan de barmhartige

Samaritanen op de plek.

De dame wordt uit de auto

gehaald, de politie wordt

gebeld. Bij aankomst

verklaard de jongedame

dat niet de man maar zij de

auto bestuurde. Toen

omstanders de politie

wezen op de onwaarheid,

kregen ze een

waarschuwing van d

politie dat ze hun mond

moesten houden. De

dame zat achter het stuur

en dat is het. Maar het

mooie is de verklaring van

omstanders dat toen men

naar 115 belde om het

ongeval door te geven,

men een politieman aan

de leen kreeg die niet uit

zijn woorden kwam en

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

sprak…net iemand die

dronken is. Er zijn dus

mensen zonder

rijbewijzen op straat, men

drinkt en haalt lange rijen

auto's in, de politie grijpt

niet in omdat men overal

familie en kennissen ziet

die in overtreding zijn.

Zelfs zijn onze

politieagenten ook niet

mals. Ze komen porties

halen op verboden

feesten, zichtbaar voor

mensen die verboden

feesten aangeven. 'Je doet

aangifte omdat je jaloers

bent dat je niet bent

uitgenodigd', dat zegt men

je op 115 als je klaagt dat

ondanks aangifte niet

wordt opgetreden. Dus

een tweede keer zal je niet

durven om een verboden

feest bij onze kameraden

aan te melden. Inmiddels

is wat was voorspeld,

uitgekomen. De

coronapret van lage

besmettingen heeft niet

lang geduurd. Het is net

een 1-0 waarvan je niet

lang geniet omdat de

tegenstander binnen een

minuut weer 1-1 zet. De

regering had moeten

weten dat het toestaan

van (huis)feesten van 50

en het gedogen van

geordende feesten tot 100

man, tot toestanden zou

leiden, vooral in de

decembermaand waar

christenen en heidenen

gelijk flink kerst vieren. En

december is in bepaalde

kringen ook een favoriete

maand om trouwpartijen

te houden met uitbundige

grootschalige feesten. Het

percentage besmettingen

was maar enkele dagen

beneden de 10%, en we

lijken nu weer te zitten in

een opwaartse trend.

Regels worden in

Suriname niet nageleefd.

Er zijn gevallen waar

personen uit Nederland

vanuit de luchthaven, met

jas en al, op feesten

belanden en daar familie

omhelzen. De medicus

Asin had niet zomaar met

stelligheid de voorspelling

gedaan dat de 5de golf zal

komen. De golf zal

waarschijnlijk vastgesteld

worden in januari.

Beangstigend is wel de

voorspelling dat de 5de

golf erger zal zijn dan de

4de golf. Inmiddels waren

er openlijk uitnodigingen

geweest met feesten op

geheime locaties die alleen

in gesloten kring bekend

zouden zijn. Bekende

artiesten zouden

onderdeel zijn van feesten

waar veel mensen

aanwezig zijn. Intussen is

ook duidelijk dat de

regering maatregelen zal

aanscherpen. De

lockdown zal weer

aangescherpt worden en

terug gebracht worden

naar 9 uur. De vraag rijst of

de politie in staat zal zijn

om de regels na te leven

en te controleren. En

belangrijker nog: of de

politie bereid zal zijn om

de regels te controleren.

Het controleren van de

regels zal ook niet

gemakkelijk gaan omdat

een deel van de bevolking

in een roes is en heel

regelmatig in een lichte

beschonken toestand. In

elk geval is het wel pijnlijk

om te constateren dat de

vrijheid van de mens

behoorlijk ingeperkt is

door een virus waarop de

mensheid geen grip kan

krijgen. Veel mensen

hebben hun buik al vol

van het virus. Inmiddels

zijn jaren voorbij en veel

mensen hebben geen

echte ononderbroken

vakantie genoten. En de

maatregelen dwingen

mensen om op een manier

te leven die asociaal is.

Maar ook het negeren van

de regels is asociaal.

Daarom moet de regering

de pogingen voortzetten

om de vaccinatiedekking

omhoog te brengen. Maar

de indruk bestaat dat een

betonnen plafond is

bereikt.          
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Constante controle op zwaar materieel
bij Wijdenboschbrug

H
et Korps Politie

Suriname (KPS)

zal scherpere

controles uitoefenen aan

beide uiteinden van de

Jules Wijdenboschbrug.

Het gaat om controle op

zwaar materieel dat

dagelijks gebruikmaakt

van de oeververbinding.

De maatregel is per

dinsdag 28 december

ingegaan. De Motor

Surveillance Dienst

(MSD) en de politie van

Commewijne zullen 1 x

24 uur aanwezig zijn om

toezicht te houden.

Zwaar beladen trucks

zullen alleen gedurende

de lockdown, dus van

23.00 uur tot 05.00 uur,

worden toegelaten.

Hierbij zal er ook een

geldig dispensatiebewijs

overlegd moeten worden

aan de politie. Het Covid-

19 Managementteam

staat klaar om

dispensatie te verlenen

aan de chauffeurs. 

Hoofdinspecteur

Rachel Deekman merkt

op, dat rond deze tijd van

het jaar het verkeer

alleen maar drukker

wordt, vandaar ook de

noodzaak tot de

maatregel. Echter

begrijpen de autoriteiten

ook dat er producten

moeten worden geleverd

aan beide zijden van de

brug. De politie, die

verantwoordelijk is voor

de handhaving, gaat dan

ook flexibel optreden. Dit

betekent echter niet dat

bestuurders van

vrachtwagens zonder

meer over de brug

mogen. Als voorbeeld

haalt inspecteur

Deekman aan, dat

wanneer een leverancier

van brood naar de andere

kant moet, de politie zal

nagaan of de

verkeerintensiteit in de

betreffende rijrichting

het toelaat. Deekman

benadrukt dat deze mate

van flexibiliteit expliciet

te maken heeft met de

periode van het jaar,

waarbij er veel

leveringen plaatsvinden.

Zij voegt eraan toe, dat er

ook niet vooraf een

tijdstip kan worden

aangegeven waarop

leveranciers over de brug

k u n n e n .

H o o f d i n s p e c t e u r

Deekman merkt ook op,

dat de brug de hele dag

door een hoge

verkeersintensiteit kent.

Vanwege de veiligheid is

ervoor gekozen zwaar

materieel, dat voor

gevaar kan zorgen, in de

nachtelijke uren toe te

laten. Dit besluit is ook

door gecommuniceerd

naar de rest van het

politiekorps. 

OOmmsscchhrriijjvviinngg  vvaann  ''zzwwaaaarr

mmaatteerriieeeell''

"Onder zwaar materieel

kunnen we zware

v o e r t u i g e n ,

t r a n s p o r t v o e r t u i g e n

oftewel vrachtwagens,

plaatsen. Maar je hebt

ook materieel zoals

graafmachines en

voertuigen met grote

kranen", aldus  Henk

Wip, beleidsadviseur op

het ministerie van

Openbare Werken. Zwaar

materieel is een

verzamelnaam voor alle

zware voertuigen.

"Hierbij wordt niet

zozeer gelet op een

gewicht van 12 ton, maar

de aslast. De 12 ton heeft

hier betrekking op de

aslast, maar niet op de

lading van het voertuig."

Het doel is volgens hem

de veiligheid te

waarborgen, vooral na

het meest recente

incident waarbij een

zwaarbeladen truck,

waarvan de remmen het

hadden begeven, van de

brug afrolde en een

aantal andere voertuigen

ramde. Bij dit ongeval liet

een persoon het leven en

raakten meerdere

mensen gewond. Wip

acht de controle dan ook

van groot belang. Hij

doet een beroep op

houders van voertuigen

om hun bescheiden in

orde te hebben,

aangezien de stukken

door de politie

gecontroleerd zullen

worden. 

Hoofdinspecteur

Deekman zegt verder, dat

veiligheid nog altijd

voorop wordt gesteld.

Intussen is de werkgroep

die zich moet buigen

over de verkeersprob-

lematiek rond de

Wijdenboschbrug, nog

altijd in conclaaf met

belangengroepen. Deze

zullen middels

overlegmomenten zoveel

mogelijk geïnformeerd

worden. "Hun gevoelens

zullen meegenomen

worden om te komen tot

aangepaste maatregelen

zodat we met z'n allen op

een veiligere manier

gebruik kunnen maken

van de brug", aldus

Deekman. Ze zegt dat de

controles worden

uitgevoerd totdat er

andere maatregelen

komen.
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W
e weten allemaal

dat het thans erg

moeilijk gaat in het

land op financieel-

economisch gebied met

daarop nog de covid-19-

pandemie. Met z'n allen

weten wij hoe dit zover

gekomen is in het land. De

r e g e r i n g

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

waarvan ik als districtscom-

missaris een onderdeel van

ben, heeft een failliete

boedel overgenomen. Een

schuld aan buitenlandse en

binnenlandse schuldeisers

van bijkans 4 miljard

Amerikaanse dollar.

De schulden

moeten dan ook volgens

schema worden afgelost. Als

vertegenwoordiger van de

regering in het district zeg

ik, dat de regering

gedwongen de aanpassings-

maatregelen moet

doorvoeren om de

economie op spoor te

krijgen. De getroffen

maatregelen door de

regering vragen offers van

het volk. Het is echt zwaar.

Misschien hebben

wij als samenleving het

gevoerde beleid van de

vorige regering op dit stuk

onderschat. Geld lenen voor

deze regering is ook geen

optie. Niemand gaat onder

deze omstandigheden

willen lenen voor

consumptie. De covid-

pandemie maakt de zaak

nog erger om een spoedige

herstel te krijgen met de

getroffen maatregelen. Als

samenleving wisten we dit.

In dit kader moet ook mijn

functioneren gezien worden

in het district. Op

districtsniveau hebben wij

ook te kampen met

geldgebrek. Alle

districtscommissarissen

hebben problemen met

financiën. Maar dan nog zijn

wij in Saramacca bezig,

omdat wij ervan uitgaan dat

je de basis moet mobiliseren

wil je de ontevredenheid bij

de samenleving keren. Met

andere woorden, de mensen

aan de basis betrekken bij

het beleid en daartoe

hebben wij tot nu toe een

aantal projecten uitgevoerd

en in uitvoering, waaronder:

- A g r a r i s c h e

Adviesraad Saramacca: deze

adviesraad dient als

klankbord voor de

districtscommissaris en de

minister van Landbouw,

Veeteelt en Visserij (LVV). In

de adviesraad hebben

zitting agrariërs uit alle 6

ressorten van het district.

De raad heeft als doel om de

districtscommissaris en de

minister van LVV te

adviseren over de agrarische

ontwikkeling in het district

in de bijbehorende sectoren.

Zo is er dan maandelijks een

overleg tussen de

Agrarische Adviesraad

Saramacca, de districtscom-

missaris en de minister van

LVV. En dit willen we ook in

de overige agrarische

districten introduceren.

-Prijscontrole- en

prijsbewakingsproject: dit

project houdt in dat de

prijzen van basisgoederen

conform de lijst van het

ministerie van

Economische Zaken,

Ondernemerschap en

Technologische Innovatie in

de winkels wekelijks door

de bestuursdienst wordt

gecontroleerd tot in de

kleinste bestuurseenheid

van het land, namelijk op

ressortsniveau. Goed of niet

goed, wil je of niet, je wordt

gecontroleerd en daarna

worden de prijzen per

winkel per ressort

aangegeven op onze Burger

Informatie Centrum (BIC)

pagina op Facebook. Dit

systeem houdt in dat je

winkeliers betrekt bij de

prijscontrole. Ook draagt dit

bij om, zonder iemand te

criminaliseren, wekelijks de

controle op een correcte

manier uit te voeren. Het

zorgt verder ook voor een

gezonde concurrentiestrijd

onder de winkeliers zelf in

het district.

-Enquête project:

dit project is afgerond en

weten wij nu bijvoorbeeld

hoeveel senioren burgers,

schoolgaanden, mensen

met een handicap et cetera

er zijn in het district.

-Het bezanden van

wegen door de technische

dienst van het

commissariaat met behulp

van bedrijven en donaties.

-Stimulering van

vrouwen- en jongerenor-

ganisaties in de ressorten

van Saramacca. Dit is nodig

als aanspreekpunt als het

om specifieke jongeren en

vrouwen gaat.

-Er zijn 165

Haïtiaanse landbouwers in

het district en zijn er

daartoe ook de eerste

stappen gezet om hen

middels organisatie

dichterbij te brengen bij het

agrarisch beleid.

-Aanpak van natte

en droge infrastructuur

samen met de  ministeries

van LVV en Openbare

Werken.

-Op organisatorisch

vlak zijn er 2 dependances

van het commissariaat

Saramacca opgezet, in de

ressorten Calcutta en

Jarikaba, met als doel het

beleid van de districtscom-

missaris en het

districtsbestuur dichterbij

de samenleving te brengen

en de hoge kosten die

gepaard gaan met een

bezoek afleggen aan

Groningen om de

districtscommissaris te

spreken, te minimaliseren.

De projecten

worden nu voortgezet met

een landbouwpercelenon-

derzoek in alle 6 ressorten

in het district, mede op

advies van de Agrarische

Adviesraad Saramacca.

Gezamenlijk met de

perceelhouders wordt

gekeken naar de benutting

van de percelen, om

zodoende de achteruitgang

in de agrarische sector in

kaart te brengen. Men zegt:

meten is weten. Er is zoveel

onbenutte grond in het

district waar reeds water,

stroom en infrastructuur

aanwezig zijn. Ik denk nu

niet aan landbouwpercelen

uitgeven zonder eerst de

achteruitgang van de

landbouw in kaart te

brengen. Dit willen wij

weten om ook de mensen

straks beter te kunnen

begeleiden.

Dit ook in het kader

van het wederom

interesseren van jongeren

om de Agrarische sector als

beroep te kiezen en het

stimuleren van

melkveehouderij door het

opzetten van

modelbedrijven om

jongeren trainen.

Voor wat betreft de

grondproblemen in het

district heb ik goede

afspraken gemaakt met

directeur Vitolie van het

ministerie van Grond- en

Bosbeheer. Wij hopen dan

ook de achterstanden van

de afgelopen jaren zo snel

als mogelijk in te kunnen

halen.

Een van onze

doelen is ook het

uitbouwen van BIC

Saramacca als landelijk

informatiecentrum voor

productie en ontwikkeling.

Als districtscom-

missaris zeg ik ook dat ik in

het komend jaar veel meer

ga samenwerken met alle

dependances van

ministeries in het district,

vanwege mijn rol als

voorzitter van het

districtsbestuur van

Saramacca. Volgens de wet

bestaat het districtsbestuur

uit vertegenwoordigers van

dependances van

ministeries in het district.

De districtscommissaris die

tevens voorzitter is van het

dagelijks bestuur heeft tot

taak de verrichtingen van

alle afdelingen van

ministeries in het district te

coördineren. Het is een

enorme job om alle neuzen

in één richting te krijgen. En

het voornaamste doel voor

nu blijft om te werken aan

de diversificatie van de

economie met productie en

export als resultaat.

Hiermee kunnen we alleen

de crisis waarmee we als

land te kampen hebben op

lange termijn bedwingen en

duurzame welvaart en

welzijn garanderen voor

toekomstige generaties.

Tenslotte zeg ik dat

wij samen van Saramacca

een mooi district zullen

maken, en dat het jaar 2022

weer een jaar van groei voor

ons allen mag gaan

betekenen.
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Dc Saramacca: "Werken aan diversificatie economie met productie en export"
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