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Huisartsen willen
niet meer voor
hongerloon werken

SALLY THE RISING STAR BLIKT TERUG OP 2021
tand-up comedian Sally
is niet vergeten door het
publiek. Dit blijkt uit
video's van haar optredens die
viraal gaan op social media en
ook op TikTok gebruikt men
de audio om creativiteit te
uiten en hun eigen contents
te maken. De stand-up
comedian blikt terug op het
jaar 2021 en geeft het
volgende mee in gesprek met
de krant. 2021 was heel
turbulent voor Sally. De
comedian heeft een zwaar

S

ongeluk
gehad,
been
gebroken en was daardoor 6
maanden uitgeschakeld.
"Wat optredens betreft was
het helemaal stil. Er waren
wel wat privéfeestjes waar ik
ingehuurd
werd
voor
entertainment. Maar, dat is
niet wat ik eigenlijk gewend
was. In oktober werd ik
gecontracteerd door Destiny
Events voor optredens in
Nederland (december 2021),
maar vanwege de nieuwe
Covid-maatregelen die de

Nederlandse regering had
aangekondigd met betrekking
tot de pandemie werd die tour
on hold gezet. Het is nu dan
weer afwachten wanneer ik
kan afreizen. Voor 2022 hoop
ik dat het geen verloren jaar
wordt voor ons als artiesten.
Ik heb heel veel in mind, maar
als de situatie onveranderd
blijft dan kan ik daar ook niks
aan doen. Het jaar is pas twee
weken oud, laten we hopen
en bidden dat het weer goed
komt in de wereld. Mijn

boodschap aan een ieder is:
Let goed op jezelf en thans for
the support", aldus Sally.
De comedian heeft acht
producties
gedaan
met
Sambel Trasie, elk stuk was
door Sally geschreven. Een
ander hoogtepunt van Sally's
carrière was in december 2019
haar eerste solo show.

(Khoesiaal P.)

Momenteel de gerechten in onze Surinaamse keuken
en dagelijkse vraag is
momenteel: wat koken
we vandaag? Door de
huidige situatie heeft vrijwel
alles wat de klok slaat te
maken met de Covid
maatregelen in acht nemen
en thuis blijven. Zodoende is
er ook meer tijd om aandacht
te schenken aan onze
voeding. Dit heeft een directe
invloed op hoe wij ons voelen
en hoe wij functioneren. Het
geeft ons lichaam energie. De
Surinaamse
gerechten
hebben allemaal ook hun
bekendheid. Wij zullen
middels deze rubriek steeds
een kijkje nemen in wat er
dagelijks wordt klaargemaakt
in onze Surinaamse keuken.
Huize R. had kandra zoute vis
en bitawiri met droge
garnalen;

E

Recept: Pistache-amandel
barfi (Indiase zoetigheid)
Ingredienten:
1
blik
gecondenseerde melk, 200
gram melkpoeder,1 theelepel
gemalen
kardemom,
3

eetlepels ghee (geklaarde
boter, homemade),150 gram
gehakte noten naar keuze
(amandelen/pistache/walnot
en en gedroogde vruchtjes
naar smaak), pan met een
anti-aanbaklaag
Mix eerst de ghee met
gecondenseerde melk in pan
(nog niet op vuur zetten). Doe
dan melkpoeder met de fijn
gemalen kardemom erbij.
Doe de pan nu op
middelmatig vuur en blijf
roeren. Na circa 5 minuten zal
het mengsel als 1 geheel van

de pan loslaten (het plakt niet
meer). Voeg dan 3/4 deel van
de noten en gedroogde
vruchten toe. Alles goed
samen mengen. Neem een
platte schaal of bakblik en
bedek deze met een stuk
huishoudfolie of bakpapier.
Giet het beslag in de schaal en
verdeel het beslag (lichtjes
drukken) met de hand in de
schaal.
Verdeel
de
overgebleven
noten
en
vruchtjes over de barfi en
druk deze met hand in de
barfi. Laat de barfi afkoelen.

Zie pag.03
1 gram goud: $58,77 p/gram

Bankkoers: US$21,34

€23,48

Cambiokoers: US$21,30

€23,40

Unleaded:
Diesel
:

SRD 17,45 (GOw2)
SRD 17,95 (GOw2)

SRD 17,45 (RBE)
SRD 17,95 (RBE)

Paramaribo 29° / 23°

HOGE TRILATERALE BIJEENKOMST MET PRESIDENTEN
SURINAME, GUYANA EN BRAZILIË IN PARAMARIBO
Zie pag.02

Dat kan in de koelkast, maar
bij koud weer, ook gewoon
buiten de koelkast. Na circa
een uur kun je de barfi in
blokjes naar keuze snijden.
Je kunt de barfi kleuren door
er bijvoorbeeld wat 2-3
eetlepels verse bietensap of
spinazie sap doorheen te
doen. Mix de sap dan eerst
door de gecondenseerde
suiker en volg dan verder de
bereidingswijze. Je kunt de
barfi van een smaakje
voorzien door een essence
naar eigen smaak eraan toe te
voegen. Ook voor de essence
geldt, dit eerst in de
gecondenseerde melk toe te
voegen. De barfi kan gerust 2
a 3 dagen van te voren
klaargemaakt worden. De
barfi kun je in een goed
afgesloten bak of zak, circa 1
week goed houdbaar houden.
Daarna droogt de barfi uit en
is het niet meer smeuïg.
(Bron: Recept: Blog kokenmet-aivie.nl)
Khoesiaal P.

Directeur St. Vincentius Ziekenhuis:

Zie pag.03

"Aantal opnames als gevolg van Omicron lijkt nog mee te vallen, maar situatie niet onderschatten"

Stanley Betterson:
"De illegaliteit van
houtsmokkel zorgt voor
inkomstenderving"
Zie pag.04
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Aanpak
vaccinatiecampagne:
gaat het om de
gezondheid van de mens
of om de druk op de
zorgsector….
o langzamerhand begint
het voor iedereen toch
wel duidelijk te worden.
Het
ministerie
van
Volksgezondheid wijst al
geruime tijd tijdens de
vaccinatiecampagne op het
belang van vaccineren en
doet steeds een klemmend
beroep
op
nietgevaccineerden zich alsnog
te laten prikken. Maar is het
het ministerie op de eerste
plaats te doen om de
gezondheid van de mens,
van de individuele burger, of
gaat het wellicht ook om (het
verminderen van) de druk op
de zorgsector? Of met andere
woorden, gaat het feitelijk
om het tekort aan verplegend
personeel en artsen en
medisch specialisten? Een
door de jaren heen door de
overheid, het ministerie van
Volksgezondheid,
zelf
gecreëerd ernstig probleem.

Z

Dat laatste lijkt het geval,
immers
in
alle
persconferenties van de
gezondheidsautoriteiten
wordt telkens de nadruk
gelegd op het aspect van
voorkomen van een toename
van de werkdruk voor het
personeel
in
de
ziekenhuizen.
Natuurlijk
wordt dat steeds naar voren
gehaald,
omdat
het
ministerie
van
Volksgezondheid en het
Outbreak Management Team
weten
dat
er
een
personeelstekort is in de
ziekenhuizen.
Verpleegkundigen, artsen en
medisch
specialisten
vertrekken en zoeken hun
heil elders, in vooral het
Caribisch gebied. Ze zoeken
een beter salaris, minder
werkdruk, minder stress.

Niet van vandaag of gisteren
Maar dat is niet iets van
vandaag of gisteren. Het drijft
al vele maanden aan de
oppervlakte als een direct
gevolg van het de afgelopen
jaren
door
achtereenvolgende
regeringen gevoerde beleid in
de gezondheidszorg. Het
personeel
in
de
ziekenhuizen, van hoog tot
laag, wil beter gewaardeerd
worden, een beter salaris ook.
En medisch specialisten
worstelen al lange tijd met
Volksgezondheid
over
tarieven en dat geworstel
wordt nu en dan afgewisseld
door een werkonderbreking,
beraad ofwel een staking.
Alarmerend
Onlangs berichtte Dagblad
Suriname al uitgebreid over
het alarmerende probleem
van een tekort aan kader in
ziekenhuizen.
Rond 17
september vorig jaar zei de
voorzitter van de Nationale
Ziekenhuisraad
tevens
algemeen directrice van het
Academisch
Ziekenhuis
Paramaribo, Claudia Redan,
dat
er
niet
genoeg
verpleegkundigen
en
specialisten waren om alle
mensen die intensive care en
ziekenhuiszorg
nodig
hebben, op te vangen. Ze zei
ook,
dat
topverpleegkundigen
vertrokken zijn uit het land.
"Er
is
onvoldoende
gekwalificeerd personeel in
de ziekenhuizen", zei Redan
tijdens een persconferentie
van Volksgezondheid.
En nu slaat zij weer alarm.
Het begint op een compact
disk te lijken met een paar
krassen erin.

Begrotingsbehandeling
Het
zou
dit
jaar
beleidsprioriteit moeten zijn
bij het ministerie van
Volksgezondheid
om
eindelijk
het
ziekenhuispersoneel
tegemoet te komen en
daarmee te voorkomen, dat
op een moment er slechts
een handjevol verplegend
personeel, artsen en medisch
specialisten aanwezig is om
adequate zorg te verlenen, en
niet alleen aan covid-19patiënten. Minister Amar
Ramadhin
van
Volksgezondheid zou zich bij
de komende begrotingsbehandeling in De Nationale

Assemblee hard moeten
maken voor een fors bedrag
op zijn begroting. Het is
nodig, het is noodzaak en het
is levensreddend. Zolang er
geen extra geld wordt
vrijgemaakt
voor
Volksgezondheid,
zal
minister Ramadhin moeten
blijven roeien met de riemen
die hij heeft om de
gezondheidszorg enigszins
op een aanvaardbaar peil en
het personeel tevreden te
kunnen blijven houden.
Kortom, laat de gezondheidsautoriteiten werk maken
van een beter beleid en in de
vaccinatiecampagne
de
nadruk te leggen op de

individuele gezondheid van
de burger en niet langer de
indruk wekken, dat nietgevaccineerden de oorzaak
zijn van een toenemende
druk op het zorgpersoneel,
omdat het merendeel van de
covid-opnames
in
ziekenhuizen zou bestaan uit
niet-gevaccineerden.
Zinloos om na twee jaar
pijlen te blijven richten op
niet-gevaccineerden
Daarenboven weten de
burgers, de gevaccineerde en
de niet-gevaccineerde, na
bijna twee jaar covidpandemie heel goed wat
covid-19 is en veroorzaakt.
Het is zinloos om te blijven

hameren
op
nietgevaccineerden om zich
maar vooral wel te laten
vaccineren. Zij, die zich na
twee jaren om moverende
redenen niet (hebben) laten
vaccineren, zullen zich
vandaag de dag niet op
andere gedachten laten
brengen en helemaal niet
met het argument om
daarmee de druk op de
zorgsector te verzachten. Het
verzachten van die druk is
enkel en alleen een verantwoordelijkheid van het
ministerie
van
Volksgezondheid en niet van
de individuele burger, de
niet-gevaccineerde.
PK

Hoge trilaterale bijeenkomst met presidenten
Suriname, Guyana en Brazilië in Paramaribo
Bilaterale gesprekken Suriname-Brazilie
inister
Albert
Ramdin
van
Buitenlandse
Zaken,
International
Business en Internationale
Samenwerking (Bibis) is
gisteren
tijdens
een
persconferentie ingegaan
op de hoge trilaterale
bijeenkomst
met
de
presidenten van Suriname,
Guyana en Brazilië in
Paramaribo
volgende
week. Er zullen ook
bilaterale
gesprekken

M

gevoerd worden tussen
president Chandrikapersad
Santokhi en president Jair
Bolsonaro van Brazilië.

Hoge bijeenkomst
Minister Ramdin stelde dat
het
een
bilaterale
ontmoeting wordt tussen
Suriname en Brazilië.
President Santokhi zal het
Braziliaanse staatshoofd
ontvangen
op
het
presidentieel paleis. Ook
de Guyanese president

Irfaan Ali wordt op 20
januari
in
Suriname
verwacht. Samen met de
Braziliaanse
president
Bolsonaro zullen trilaterale
gesprekken
gehouden
worden. De bijeenkomst
op staatshoofdenniveau
wordt al geruime tijd
voorbereid.
Dit
is
onderdeel
van
de
inspanningen
om
diplomatieke
samenwerking
te
bevorderen
en
verschillende gedeelde
initiatieven in het Guyanaschild, stelde minister

Ramdin. Inmiddels heeft
het Braziliaanse ministerie
van Buitenlandse Zaken de
komst van president
Bolsonaro naar Suriname
en
Guyana
bekendgemaakt.
Bolsonaro komt tussen 20
en 21 januari
in
Paramaribo en zal op de
21ste naar Georgetown
vertrekken.

Bilaterale
besprekingen
Minister
Ramdin
onderstreepte de bilaterale

besprekingen
en
samenwerking
tussen
Suriname en Guyana.
Naast Bolsonaro worden
ook ministers en een haast
125-koppige
delegatie
verwacht. Er zal ook een
politiek
overleg
plaatsvinden.
Verder
zullen diverse zaken
besproken
worden,
waaronder de regionale
integratie en de regionale
samenwerking. De laatste
president die de twee
landen bezocht was Luiz
Inácio Lula da Silva, die in
2005 in beide landen was

voor
bilaterale
bijeenkomsten en voor de
Conferentie
van
Regeringsleiders van de
Caribische Gemeenschap
(Caricom). In 2013 bezocht
de toenmalige Braziliaanse
president Dilma Rousseff
Suriname voor de Unasurtop,
waarbij
de
voorzittershamer
werd
overgedragen aan Desi
Bouterse,
die
toen
president
was
van
Suriname.
SAM
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Directeur St. Vincentius Ziekenhuis: "Aantal opnames als gevolg van
Omicron lijkt nog mee te vallen, maar situatie niet onderschatten"
"St. Vincentius Ziekenhuis kan naast covid-zorg ook nog inspelen op reguliere zorg"
ereldwijd is er
nog niet zoveel
bekend over de
nieuwe Omicron-variant
die nu ook officieel is
vastgesteld in Suriname.
Geen verrassing, omdat
de laatste dagen er een
explosieve toename was
te constateren in het
aantal dagelijkse positief
geteste personen. Wat wel
bekend is, is dat deze
variant zich razendsnel
verspreidt, maar milder is
dan de Delta-variant en
niet
leidt
tot
een
explosieve toename van
het aantal opnames van
patiënten in ziekenhuizen
en op Intensive Care
Units. Maar hoe moeten
de lokale ziekenhuizen nu
inspelen
op
de
aanwezigheid
van
Omicron en wellicht toch
een stijging van het aantal
opnames?

W

De redactie van Dagblad
Suriname
benaderde
hieromtrent de directeur
van het St. Vincentius
Ziekenhuis (SVZ), Manodj

Hindori. Hij erkent dat
inderdaad het aantal
opnames als gevolg van
Omicron tot nog toe "lijkt
mee te vallen". Maar hij
vervolgt door meteen te
stellen dat de situatie niet
onderschat moet worden.
"Als het zo doorgaat,
kunnen op een moment
bepaalde diensten niet
goed gedraaid worden"
"Alhoewel de symptomen
van
deze
variant
beduidend milder lijken
te zijn dat de vorige Deltavariant,
baart
de
razendsnelle verspreiding
van deze variant toch wel
zorgen. Niet zozeer omdat
de ziekenhuizen overvol

dreigen te geraken - dat
lijkt tot nog toe wel mee
te vallen -, maar meer
omdat
het
eigen
ziekenhuispersoneel ook
flink getroffen wordt door
deze besmettingen en
daardoor uitvalt. We
hebben sowieso al te
maken met een tekort aan
zorgpersoneel. Als het zo
doorgaat,
kunnen
sommige diensten op een
bepaald moment niet
goed gedraaid worden.
Tot nog toe lukt het ons
aardig goed om de zorg te
blijven verlenen, maar ik
hoop niet dat wij
bepaalde afdelingen of
diensten tijdelijk zullen
moeten sluiten wegens
uitgevallen personeel."
"Extra bedden gereed
gemaakt"
Voor wat betreft de
opvang
van
covidpatiënten heeft het St.
Vincentius Ziekenhuis,
conform de instructies
van het ministerie van
Volksgezondheid en de
Nationale
Ziekenhuis

Raad,
extra
bedden
gereed gemaakt, aldus
Hindori. "Onze covidafdeling is tegenwoordig
flexibel inzetbaar, dat wil
zeggen dat wij een deel
van de afdeling kunnen
bestemmen voor covidzorg en het ander deel
voor reguliere zorg. Bij de
eerdere
covid-golven
moest de reguliere zorg
vaak
teruggedraaid
worden ten behoeve van
de covid-zorg, maar met
deze flexibele benutting
kunnen we inspelen op
zowel de vraag naar covidzorg als naar reguliere
zorg."
"Situatie toch niet
onderschatten, ondanks
uitblijven grote
toestroom covidpatiënten"
Hindori: "Tot nog toe
heeft het SVZ gelukkig
geen grote toestroom van
covid-patiënten gekregen.
Maar we moeten de
situatie
toch
niet
onderschatten, want al
zijn de Omicron-klachten

Huisartsen willen niet meer voor
hongerloon werken
H

uisartsen maken zich
erg boos erover, dat de
zorgverzekeraars SZF
en
de
Survam
(Staatsziekenfonds
en
Surinaamse Vereniging van
Assurantie Maatschappijen)
lijken zich niet te willen
committeren aan de uitkomst
van een accountantsrapport
dat heeft uitgerekend dat de
verouderde
abonnementstarieven van
SRD 30 per patiënt, naar SRD
134
verhoogd
moeten
worden. De zorgverzekeraars
willen slechts SRD 47 geven.
Dat noemen huisartsen nog
steeds een hongerloon. Het
Huisartsenbedrijf (HAB) kan
daarmee nauwelijks op een
verantwoorde wijze gedraaid
worden. De Vereniging van
Medici in Suriname (VMS)
heeft maandag in een
persbericht gewaarschuwd
voor een dreigende escalatie.
Ze verwijst naar een schrijven
van 29 december 2021 aan de
zorgverzekeraars,
waarin
voorgesteld wordt om in
afwachting van de uitkomst
van het accountantsrapport
alvast met een voorlopig
werkbaar tarief te werken.
Anders
zou
de
dienstverlening
per
13
januari,
vandaag,
niet
gegarandeerd zijn.
Uitvoering rapport
Ondertussen
is
het
accountantsrapport
uit.
Volgens berekeningen daarin
moet het abonnementstarief
naar SRD 134 worden

bijgesteld. Het pad van
"voorlopig tarief" is derhalve
verlaten. De VMS zou
gisteravond
in
ledenvergadering
bijeenkomen om de te
ondernemen stappen te
bespreken. De stemming
onder de huisartsen is dat het
abonnementstarief uit het
accountantsrapport wordt
geïmplementeerd. De VMS en
de zorgverzekeraars hebben
gezamenlijk een accountant
aangetrokken om de tarieven
van de huisartsenpraktijken
te berekenen. Ook was
afgesproken dat partijen zich
aan de uitkomst van het
accountantsrapport zouden
committeren.
De
zorgverzekeraars lijken zich
niet aan die afspraak te willen
houden, zegt een huisarts aan
Dagblad Suriname.
Het
probleem
rond
abonnementstarieven tussen
de
huisartsen
en
de
zorgverzekeraars speelt al
jaren en is helemaal bekend
bij de regering. De huisartsen
individueel en de VMS als
belangenorganisatie hebben
in de afgelopen jaren
herhaaldelijk om aanpassing
van de tarieven gevraagd.
Door
aanhoudende
devaluatie is het tarief
omgerekend in Amerikaanse
dollar op enig moment van
US$ 4,50 naar US$ 1,60
gedaald. Deze is in de
afgelopen periode door de
sterke inflatie verder omlaag
gegaan. De huidige tarieven

van respectievelijk SRD 30
voor SZF-verzekerden en SRD
32 voor Survam-verzekerden
dateren van enkele jaren
geleden. Deze tarieven zijn
verre van toereikend om het
Huisarstenbedrijf (HAB) op
een verantwoorde manier
draaiende te houden. Het
leidt tot ernstige demotivatie
en enorme stress onder de
artsen vanwege de financiële
verplichtingen voor de HAB's,
maar ook voor de huisartsen
als
persoon.
Het
levensstandaard van de arts
als persoon is sterk achteruit
gegaan. Deze situatie brengt
met zich mee, dat ook de
kwaliteit van de zorg naar de
patiënten onder druk is
komen te staan.
Op een vraag van DBS dat
eventuele acties van de
huisartsen,
waarbij
de
poliklinieken
tegen
de
achtergrond van de covidpandemie gesloten worden,
niet onverantwoord is zei een
arts: "Als je geen geld hebt en
niets meer kunt betalen en
verantwoord de poli kan
draaien, heb je geen keus! De
verpleegkundigen
zijn
vertrokken en de OK's
draaien op 50% maar. Het
probleem is bovendien al
maanden bekend bij de
president, de vp, de minister
van Volksgezondheid en de
Zorgraad. Daarnaast moet de
arts ook eten en zijn privé
leven bekostigen".
SS

mild, het virus tast met
name de luchtwegen aan
en patiënten met een
verhoogd
risicoprofiel
lopen bij besmetting nog
steeds risico op opname
in het ziekenhuis of zelfs
in de Intensive Care."
"Intern zijn covidprotocollen
aangescherpt"
De directeur van het St.
Vincentius Ziekenhuis
zegt verder, dat zijn
ziekenhuis intern de
covid-protocollen heeft
aangescherpt. "Er wordt
strak gelet op toepassing

van de Mohana-regels,
zowel door personeel,
patiënten als bezoekers.
Mondkapjes,
handen
wassen, afstand houden
en
goede
hygiënemaatregelen zijn
heel belangrijk. Ook
controle bij de toegang
naar het ziekenhuis is
verscherpt.
Patiëntenbezoek wordt
ook beperkt. Op alle
manieren willen we zien
te voorkomen dat covidbesmettingen zich via het
ziekenhuis verspreiden."

PK
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Stanley Betterson:
"De illegaliteit van
houtsmokkel zorgt voor
inkomstenderving"
e houtsector is een
van de belangrijkste
sectoren die heel veel
miljoenen voor ons land per
jaar opbrengt. Volgens
Stanley
Betterson,
algemeen directeur van de
Stichting voor Bosbeheer en
Bostoezicht (SBB), zijn er
een tal van knelpunten in
de houtsector. Een van de
knelpunten is de illegaliteit,
welke het land heel veel
zorgen baart. Dit geeft een
verkeerd beeld van de
werkelijke productie van
hout in Suriname. Tot nu
toe is de bijdrage van hout
aan het BBP iets beneden
de 2%. Betterson zegt in
gesprek
met
Faried
Pierkhan in het RBNprogramma Kal Aaj Aur Kal,
dat het niet zeker is of dat
de juiste cijfers zijn, omdat
heel wat houtproducten via
illegale kanalen het land
uitgaan. "Het percentage is
moeilijk te bepalen, maar
het moet zeer zeker terug
gedrongen worden", aldus
Betterson.
Het is onmogelijk om 100%
controle op illegale houtkap
te doen
"De houtsmokkel zorgt
ervoor dat we inkomsten
derven. De illegaliteit heeft
behalve
met
de
houtsmokkel, ook met de
onderfacturering te maken,
want er zijn diverse
houtsoorten en als je niet
equipped genoeg bent om
dat precies na te trekken is
er sprake van onder
fracturering." Men maakt
zich gauw schuldig daaraan,
meent Betterson. "Het
gevolg hiervan is dat de
staat inkomsten verliest. Op
dit gebied moet er dus heel
veel gedaan worden. SBB
heeft de know how, maar
het werk is zoveel, er is niet
genoeg personeel om de
houtsmokkel te kunnen
traceren. SBB werkt nog
veel op steekproef basis.
Gezien
de
grote
hoeveelheden
illegale
houtkap is het onmogelijk
om 100% controle te doen.
100% controle wordt pas
gedaan wanneer er een tip
binnenkomt dat er sprake is
van
een
mogelijke
illegaliteit."

D

Verdachten inzake de 100
containers
Een
van
de
meest
geruchtmakende zaken van
de afgelopen periode is de
onderschepping van hout
in 100 containers. Een
aantal mensen bij SBB is
verdachten geweest. Deze
mensen zijn voorlopig in
vrijheid gesteld. Op de

vraag hoe Betterson met
deze
mensen,
die
verdachten zijn in deze
kwestie, omgaat, geeft hij
aan, dat die nog steeds
verdachten zijn, althans, "ze
hebben geen documenten
overlegd aan het Openbaar
Ministerie, waaruit zou
blijken dat ze geen
verdachten zijn." Ook geeft
Betterson aan, dat zolang ze
verdachten zijn, het niet
toegestaan is om het
bedrijfsterrein te betreden
of aan bedrijfsactiviteiten
deel te nemen, omdat er
mogelijk
sprake
zou
kunnen
zijn
van
verwijderen
van
bewijsmateriaal
of
beïnvloeden van getuigen.
Ook is er sprake van een
kwestie betreffende de
aanhouding en inverzekeringstelling
van
de
onderdirecteur van SBB.
Volgens Betterson is de
zaak van de onderdirecteur
in onderzoek. De precieze
reden,
waarom
de
onderdirecteur
is
aangehouden is tot nog toe
niet bekend, omdat er nog
onderzoek gaande is. Echter
bestaat er een redelijk
vermoeden van schuld. Op
de vraag of het loon van
verdachten
worden
opgeschort of doorbetaalt,
geeft Betterson aan dat de
lonen
conform
de
Arbeidswet
worden
doorbetaald.
De SBB houdt zich aan de
wet
Wanneer er hout wordt
geëxporteerd is er een heel
proces gaande. Volgens
Betterson kan het verloop
van de documentatie en de
afhandeling
van
de
processen veel beter. "Er
wordt getracht zoveel
mogelijk de zaken te
digitaliseren. SBB heeft een
programma
daarvoor,
namelijk de Sustainable
Forestry
Information
System Suriname (SFISS).
Het
ministerie
van
Economische Zaken heeft
een Suriname Electronic
Single Window (SESW)
systeem en de douane heeft
een Automated System for
Customs Data (Asycuda)
systeem. Middels deze drie
systemen onafhankelijk
van elkaar moet de
exporteur de documentatie
van de houtproducten in
orde maken, voordat de
houtproducten
worden
geëxporteerd. "Er kan een
stagnatie optreden in dit
proces. De SBB houdt zich
aan de wet. Het hout moet
gekeurd
worden.
De
informatie moet in het

systeem
opgenomen
worden. De exporteur
maakt zijn log lijst,
bestaande uit de exportdocumenten
via
het
Suriname Electronic Single
Window (SESW) systeem.
Dit
wordt
vervolgens
doorgeleid
naar
de
uitvoertafel bij de Douane
die
dan
ook
gaat
documenteren
en
de
importen moet maken,
voordat zo een exporteur na
het betalen van diverse
belastingen over gaat tot de
export."
Geïnde bedragen
"SBB int een aantal
bedragen. Het gaat om
exploratie vergoedingen,
exploitatierechten,
er
bestaan keuringslonen en
retributie lonen. De douane
aan de andere kant int die
exportrechten, welke het
grootste deel van het
bedrag
is."
Volgens
Betterson zijn er afspraken
met SBB gemaakt ten
aanzien van het vlotte
verloop
dat
moet
geschieden binnen de
organisatie.
Ook
is
afgesproken dat SBB de
middelen int en na betaling
van de exploitatiekosten
het resterend deel stort op
de rekening van het
ministerie van Financiën.
"Tot nu toe gebeurt het op
die manier."
Hout vellen op
domeingrond
Het afgelopen jaar is er een
brief uitgegaan van het
ministerie van RGB, die ook
naar de SBB is gezonden,
waarbij blijkt dat mensen
hout mogen vellen op
domeingrond. Op de vraag
of het vellen van hout op
domeingrond toegestaan is
zegt Betterson, dat op
grond van de WBosbeheer
het ministerie mag bepalen
wat het beleid is voor wat
betreft de houtvelling. SBB
is alleen belast met de
controle op de velling. Het
ministerie van Grond- en
Bosbeheer (GBB) is belast
met de toestemming van de
vergunningen.
Alle
domeingronden
waar
commerciële
houtvoorraden zijn, mogen
na screening door SBB als
vergunning
worden
uitgegeven
door
de
minister van GBB.
SBB doet niet aan kaalkap
Bij SBB is het niet de
gewenste situatie dat men
op iedere domeingrond
hout mag vellen, omdat het
computersysteem dat de
SBB heeft opgezet uitgaat
van
concessie
gemeenschap
bossen,
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VERVOER
Opkoop van 2de handse
auto's
rijbaar,
mankementen, schade,
tegen contante betaling.
Tel.: 8723680/ 8239506.
Opkoop
van
tweedehands auto's ,
rijdbaar, defect, schade,
sloop. Bel/App: 354880 8100805.
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.

PERCEEL
Te koop percelen: 13 ha
grondhuur
perc.
Rijsdijkweg
euro
100.000,-.
5
ha
grondhuur
perc.
Tomatenweg,
Damboengtong
Sar'ca
euro
130.000,-.
Waaldijkstraat
zakenpand
euro
250.000,-.
Eigendompercelen
Welgedacht B vanaf euro
25.000,-.
Eigendomperceel 370 m2

a/d
Graveerderweg
Paranam euro 13.500,-.
Tel.: 8634669 / 433202.
Te koop grdh.prc, 6000
m ,Verl.
Nw.Weergevondenweg,
vr.pr.
$
270.000;
grndh.prc. mt hgb. won.
4000m te Tamanredjo
(hfdweg), $ 160.000.;
Tamanredjo hfdweg 2.2
ha eigend. met opstallen
prijs: € 1.500.000,-.;
Accaribo eigend., 1 ha
prijs $ 130.000,. grndh.
perc te Voorburg , gr
750m , € 17.500,- ; grdh.
1,7 ha groot te Weg naar
Creola met herenwon., €
280.000;-;
Drambrandersgracht
700m ,
eigend.,
€
200.000; Charlesburg 5.2
ha, grndh, € 400.000;
grondh. Javaweg, 700
m2, vr.pr: € 15.000,-.
Emile
Boutersestr.
Eigend.Perc. bloot, euro
90.000
euro.
Eigend.Perc. 400 m met
woonhuis
Verlengde
Braamshoopweg
€
42.000. Eigend.Perc. 400
m woonhuis € 37.000.
Consaistraat Kasabaholo
met woonhuis 664 m2
eigend.,vr.pr.:
euro
85.000,Perc.
met
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woning rijweg naar
Hamburg
Saramacca
grondh. 1.6 ha. vrgp.
235.000,- euro. Info:
8672407.

PERSONEEL
Bent u opzoek naar een
thuiszorg
voor
uw
familielid dan kunt u
appen / bellen op het
telefoonnummer:
8621327 voor verdere
informatie.
Gevraagd 1 wachter
nachtdienst
19.0007.00u.
1
adm.
Medwerker
08.0016.30u. contachtnum.:
498261/8818602.
Receptionisten
En
Administratief Medewer
Adres : Condorstraat 1,
Leonsberg Stardust Hotel
Tel.: +597 8681673/
451215

TE HUUR
Te huur ongemeub. 3
kmrs won., airco aanw.,
excl. l+w+g. Huurprijs:
euro 250,- p/mnd + 1 mnd
borg. Te bezichtigen bij
Radj
Automotive
(Zonnebloemstr 84 hk.
Debi Bhikharieweg 2)

(tussen 8u en 17u). Tel.:
08837770.

DIVERSEN
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: lalaloodgietersuriname@gmail.co
m
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.
Te koop Aquarium SRD
1500
met
houten
kast/stander. Sony music
system SRD 7500,-.
Stilhbrushcutter fs 280
SRD 10.000 met alle
attributten.
Tel.:
8908015.
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

LENING
Beleningen op gouden
sieraden,
auto's,
bromfietsen etc. met
soepele
aflossingmogelijkheden! Opkoop VCB
pandbewijs, Veilig en
Betrouwbaar!
Buurt
Gemenelandsweg,
afhandeling dezelfde dag!
Mob. 8735185/8739627.
( Ricky)
Belening
op
sieraden,auto's,huizen &
percelen. Rente vanaf 1 %
p /m n d . B e l /A p p : 1 9 1 1 8588847-8588967
Abrog
Vastgoed.
Leningen op percelen en
huizen, rente 1% tot 2%
p/mnd. Ook opkoop van
gouden sieraden 18K
voor srd 800,- p/gr en 14
K voor srd 460,- p/gr. bij
Abrog
Jiwels
Tel.:
8634669/433202.

Sandeepa Dhar in B Praak aankomende single

Ram
Jij hebt je te veel op één
ding
geconcentreerd.
Vandaag ervaar jij dat je
dat beter niet had kunnen
doen. Kijk welke dingen je als nog kunt
en moet oppakken, voor het te laat is.
Stier
Probeer vandaag eens
extra goed te luisteren
naar anderen en verander
niet te snel van onderwerp.
Misschien levert die strategie jou
vandaag een interessant gesprek op.
Tweeling
Vandaag wordt het jou
allemaal even te veel. Daar
hoef je je niet voor te
schamen. Ga eens een
lekkere wandeling in de
frisse lucht maken. Als je terugkomt ligt
alles er nog precies zo, maar jij bent in je
hoofd in ieder geval lekker
opgeruimd.
Kreeft
Pas toch op! Vertel geen
leugens of halve waarheden,
ook niet om bestwil. De hele waarheid
komt altijd boven water en dan
heb jij jouw vriendschap
beslist verspeeld.
Leeuw
Jij hebt de behoefte om alles
in je leven op de kop te zetten. Alles
moet anders. Ook al betekent dat, dat er
dingen die je bereikt hebt verloren gaan.
Slaap er nog een nachtje over.
Maagd
Laat je onzekerheid niet
doorschemeren, jij weet
hier echt meer van dan
ieder ander. Het kan zijn
dat men je uit je evenwicht
probeert te brengen en dat zou
werkelijk zonde zijn.
Weegschaal
Er
komen
zware
beslissingen op je af.
Moeilijk, maar jij komt daar
voor jezelf wel uit. Met je partner kun jij
echter niet op één lijn komen wat
betreft het nemen van beslissingen.
Probeer een alternatief te
vinden.

HKV's
(houtkapvergunningen) en
incidentele
houtkap
vergunningen.
"Dus
wanneer er hout wordt
geveld op domeingrond
geeft het heel veel
problemen om dat te
registreren."
Volgens
Betterson hoeft hout op
domeingrond
geen
probleem te zijn, zolang de
minister
daartoe
vergunning verleend.
"De toestemming die de
minister verleent is een
vergunning bij wijze van
spreken. Deze toestemming
moet vooraf gebeuren. Het
is een zeer onwenselijke
situatie als de toestemming
achteraf geschiedt, omdat
het
voor
een
onoverzichtelijke situatie
zorgt. Dit wekt ook meer
illegaliteit in de hand.
Volgens de Wet Bosbeheer
is
houtvellen
op
domeingrond
zonder
toestemming
gewoon
diefstal. Dit is strafbaar en
moet op grond van de
vigerende
wetgeving
bestraft worden. Wat er in
het verleden gebeurde is,

dat niet altijd het feit
toegerekend kon worden
aan de dader vanwege
coördinatie
problemen,
waardoor de dader per
ongeluk op domeingrond
velde. Dit komt nog steeds
voor. In zulke gevallen
wordt
de
ontheffing
verleend. Wanneer er
willens en wetens op
domeingrond wordt geveld,
wordt er wel anders
opgetreden, omdat er dan
situaties ontstaan die totaal
onoverzichtelijk worden.
Het gevolg van het willens
en wetens vellen op
domeingrond is dat bossen
zodanig onder druk komen
te staan, waardoor het
internationaal niet meer
aanvaardbaar is. De SBB is
geen voorstander van
exploitatie van bos op
onverantwoorde manier. Er
is sprake van verantwoorde
bosexploitatie
wanneer
iemand een exploratie doet,
een vergunning krijgt, een
inventarisatie
doet,
kapvakken maakt, aangeeft
wat die gaat vellen en deze
informatie wordt geüpload
in een computersysteem.

Na de velling wordt er weer
gecontroleerd of de juiste
bomen
zijn
geveld.
Wanneer dat gedaan is weet
men precies welke bomen
zijn geveld en welke niet.
De SBB doet niet aan
kaalkap,
maar
aan
selectieve kap. Op een
hectare
mag
iemand
bijvoorbeeld maar 8 bomen
vellen. Het vellen van
bomen moet aan alle regels
die worden meegegeven bij
een vergunning voldoen.
Maar als men geen
vergunning heeft, houdt
men
geen
rekening
daarmee."
Volgens Betterson velt men
alla dol, waardoor situaties
in het bos gecreëerd
worden die ertoe kunnen
leiden
dat
het
bos
gedegradeerd wordt of in
ernstige
gevallen
ontbossing kan ontstaan.
De SBB zorgt ervoor dat
houtvelling in een legale
toestand wordt gebracht.
Het is voor de SBB een
uitdaging, omdat het niet
gaat
om
planmatig
houtvelling.
P.Gr.

Schorpioen
Jij bent van nature een
wantrouwend persoon. Dat
komt je vandaag zeer goed van pas.
Gelukkig geloof jij niet alles wat
iedereen jou vertelt, maar controleer je
één en ander eerst. Vandaag
probeert iemand jou een
streek te leveren.
Boogschutter
Als jij wilt samenwerken moet je niet
alleen jouw eigen voordeel voor ogen
houden. Ook het gezamenlijke doel zal
op de langere termijn in jouw voordeel
werken. Dat is immers de reden dat je
überhaupt samenwerkt.
Steenbok
Je bent in een hele
originele bui en dat gevoel
leef je ook uit. Vooral op het gebied van
de vriendschappen is er van alles
mogelijk. In ieder geval wordt jouw
originaliteit
enorm
gewaardeerd.

e zangsensatie B
Praak heeft voor
het
eerst
samengewerkt met de
etherische schoonheid
Sandeepa Dhar voor
Jaani's 'Ik Mili Mainu
Apsara'. Het is de eerste
muziekvideo-single van
Sandeepa Dhar en wordt
op 15 januari 2022
uitgebracht.
Sandeepa Dhar begint
het nieuwe jaar met een

D

explosieve start. De
actrice ging naar haar
sociale media om de
poster van haar eerste
videoclip te delen met
het geweldige team van
B Praak en Jaani en zei:
"Hiermee beginnen we
2022! Ik kan niet
wachten
tot
jullie
allemaal deze video
bekijken, die op 15
januari uitkomt! Maak je
klaar om te dansen ??

#ikmilimainuapsraa".
Sandeepa Dhar was van
jongs
af
aan
geïnteresseerd in dans en
zette
haar
passie
professioneel na. Ze
kwam een aanmerking
voor een dansbeurs in
Australië en was later
headliner
van
een
internationale musical
'West Side Story', de
enige Indiase artiest met
meer dan 100 shows over

de hele wereld.
Sandeepa Dhar staat
bekend
om
haar
onberispelijke
dansvaardigheden en zal
pronken
met
haar
bewegingen
in
de
muziekvideo die werd
opgenomen
in
de
schilderachtige
achtergrond van Karjat.
Sandeepa Dhar duikt in
verschillende vormen
van entertainment en

laat haar veelzijdigheid
zien door middel van
haar
gevarieerde
projecten.
Sandeepa Dhar kijkt uit
naar
haar
eerste
samenwerking
met
Imtiaz Ali voor Sajid Ali
en Archit directorial,
samen met de volgende
productie van Anushka
Sharma, en belooft een
interessante line-up.

Waterman
Laat je niet van je plannen
afbrengen.
Maak
van
bedreigingen nieuwe kansen door open
te staan voor veranderingen. Weet wat
jij waard bent en wat jij wilt. Dat is
beslist de moeite waard.
Vissen
Je kracht ligt vandaag in
samenwerken. Probeer de
dingen dus niet alleen te doen, maar ga
opzoek naar een partner. Het resultaat
zal verbluffend zijn, in allerlei
opzichten.
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Z

Omar
Richards
en
aanvaller Leroy Sané
namen weer gedeeltelijk
deel aan de oefensessie.
De ploeg miste vrijdag bij
de
seizoenshervatting
nog
acht
besmette
spelers.
Doordat er ook nog eens
vijf spelers met blessures
ontbraken en één speler is
opgeroepen voor de
Afrika Cup, begon Bayern
vrijdag
met
een

uitgedunde selectie aan
de competitiehervatting.
Dat resulteerde in een 1-2thuisnederlaag
tegen
middenmoter Borussia
Mönchengladbach.
Door
de
personele
problemen moest zelfs
Paul Wanner als invaller
in het veld komen. Met
zestien jaar en vijftien
dagen werd hij de op één
na jongste speler ooit in
de Bundesliga.

M

na 85 minuten mee op te
willen houden, maar toen
liet hij zich nog op andere
gedachten brengen. Na 89
minuten en 45 seconden
maakte
hij
alsnog
definitief een einde aan
het duel.
Sikazwe had juist alle
reden om er tijd bij te
trekken, want hij werd
meerdere keren door de
VAR naar het scherm
geroepen. Ook lag het spel
een tijdlang stil door een
drinkpauze.

Mali was vroeg in de
tweede
helft
op
voorsprong
gekomen
doordat Ibrahima Koné
een penalty benutte. Een
kwartier voor tijd kreeg
ook
Tunesië
een
strafschop
wegens
hands, al leek er van opzet
geen sprake.
Wahbi Khazri miste het
buitenkansje, maar na een
directe rode kaart voor
Malinees El Bilal Touré in
de 87e minuut mocht
Tunesië alsnog hopen op

De ploeg van trainer
Julian Nagelsmann speelt
zaterdag vermoedelijk
weer met de herstelde

spelers een uitwedstrijd
tegen 1.FC Köln. Met zes
punten voorsprong op
naaste
achtervolger

Borussia Dortmund gaat
Bayern nog altijd ruim
aan kop.

L

35 miljoen van het
steenrijke
Newcastle
United geweigerd. De
Franse kampioen wil de
22-jarige verdediger niet

F

gelijk maakte. De dit
kalenderjaar opgeleefde
spits, die de voorkeur
kreeg boven Memphis
Depay, was deze maand
ook al tegen RCD
Mallorca (0-1-zege) en
Granada (1-1) trefzeker en
kwam zodoende voor het
derde duel op rij tot
scoren.
Karim Benzema leek in
de 72e minuut voor de
winnende treffer te
zorgen in Riyad, maar
invaller Ansu Fati trok de
stand in de 84e minuut
gelijk.
Het
Spaanse

een puntje. Door het
vroege affluiten van

Sikazwe
bleef
er
nauwelijks tijd over om

van
het
numerieke
overwicht te profiteren.

laten gaan. Het contract
van Botman bij Lille loopt
nog tot medio 2025.

toptalent speelde zijn
eerste wedstrijd sinds 6
november.
In
de
verlenging
was
het
Federico Valverde die
Real een plek in de finale
van
de
supercup
bezorgde.
Frenkie de Jong maakte
het winnende doelpunt
van El Clásico al niet
meer mee in het veld. De
middenvelder is pas net
weer fit na blessureleed
en werd halverwege de
wedstrijd
gewisseld.
Luuk de Jong maakte in
de 66e minuut plaats

r is een grote daling van
inkomsten
bij
de
Canawaima-veerdienst.
De oeververbinding tussen
Suriname en Guyana wordt
door
de
veerdienst
onderhouden. Het is al
decennia lang een cruciale en
legale verbinding tussen de
twee landen, maar de huidige
situatie is een historisch
dieptepunt.
Dit zei Juan Edghill, de
minister
van
Openbare
Werken van Guyana, gisteren.
Hij stelde verder, dat de twee
partijen
elkaar
blijven
ontmoeten om definitieve
afspraken te maken over hun
hernieuwde inzet om de
Corantijnivier te overbruggen
en een nieuwe verbinding
tussen de twee staten tot
stand te brengen. "Vanwege
covid-19 en de beperkingen
zijn de inkomsten aanzienlijk
gedaald, maar we verwachten
herstel en terwijl we wachten
op de brug over de rivier, moet
deze
service
worden
voortgezet", zei Edghill. Hij
vertelde verslaggevers tijdens
een persconferentie, dat de
veerdienst van Canawiama
zijn doel blijft vervullen,
ondanks de daling van de
inkomsten.

E

Real Madrid wint felbevochten
Clásico van FC Barcelona en is
eerste finalist Supercopa
C Barcelona is er
woensdagavond
ondanks
een
doelpunt van Luuk de
Jong niet in geslaagd de
finale van de Spaanse
supercup te bereiken. De
ploeg van trainer Xavi
verloor in Saoedi-Arabië
na verlenging met 2-3 van
Real Madrid, dat zich voor
de honderdste keer de
winnaar van El Clásico
mag noemen.
Vinícius Júnior zette Real
Madrid na 25 minuten op
voorsprong, waarna Luuk
de Jong op slag van rust

minister van Transport,
Communicatie
en
Toerisme.
CAL, dat eind vorig jaar de
hervatting van vluchten
naar verschillende van
haar
bestemmingen
aankondigde, heeft tot nog
toe niet gereageerd op de
opmerkingen
van
Suriname. De TCT-minister
zei dat de luchtvaartmaatschappij,
in
tegenstelling tot anderen,
niet zorgde voor passagiers
die waren gestrand toen
het luchtruim in maart
2020 werd gesloten voor
reguliere
commerciële

Aanzienlijke daling inkomsten
veerboot Canawaima

Lille weigert megabod van
Newcastle op Botman
ille speelt het hard als
het om Sven Botman
gaat. De club uit
Frankrijk
heeft
naar
verluidt een megabod van

uriname is nog steeds
verontwaardigd over
de behandeling van
burgers door het in
Trinidad
gevestigde
Caribbean Airlines (CAL).
Daarom is het verzoek van
de luchtvaartmaatschappij
om vluchten te hervatten
afgewezen. De problemen
met zijn passagiers en de
reisbureaus zijn niet
opgelost en er zal geen
toestemming komen om
de
activiteiten
te
hervatten. "Suriname is
een land waar regels
gelden en orde heerst",
zegt Albert Jubithana, de

S

Chaos op Afrika Cup: arbiter fluit twee
keer te vroeg af in tumultueus duel
ali
heeft
woensdag in een
zeer merkwaardig
duel met 1-0 van Tunesië
gewonnen op de Afrika
Cup. Scheidsrechter Janny
Sikazwe maakte een einde
aan de wedstrijd voordat
er negentig minuten op de
klok stonden. Toen later
werd besloten alsnog extra
tijd toe te voegen,
weigerde Tunesië terug te
keren op het veld.
Opmerkelijk genoeg leek
de arbiter uit Zambia er al

5
Mondaag 06 Maart 2017

Suriname geeft Caribbean Airlines geen
toestemming om vluchten te hervatten

Bayern München ziet zes spelers
terugkeren na coronabesmetting
es
spelers
van
Bayern
München
zijn woensdag weer
teruggekeerd op het
trainingsveld na een
coronabesmetting.
Daarmee
lijken
de
grootste zorgen voor de
Duitse kampioen tot het
verleden te behoren.
Doelman Manuel Neuer,
verdedigers
Dayot
Upamecano, Alphonso
Davies, Tanguy Nianzou,
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voor Fati en Memphis
werd in de 78e minuut
ingebracht door Xavi.
De Supercopa de España
wordt sinds het seizoen
2019/2020
in
toernooivorm afgewerkt.
De vier deelnemers zijn
de
landskampioen
(Atlético Madrid) en de

nummer
twee
van
afgelopen seizoen (Real
Madrid), aangevuld met
de bekerwinnaar (FC
Barcelona)
en
de
verliezend finalist van de
Copa del Rey (Athletic
Club).
De halve finale tussen
Atlético
Madrid
en

Athletic Club wordt
vandaag afgewerkt. De
winnaar
neemt
het
zondag op tegen Real.
Athletic won de supercup
vorig jaar door Barcelona
in de eindstrijd na
strafschoppen
te
kloppen.

Audit
Het hoogste niveau van
toewijding tussen de twee
partijen in de geschiedenis
was volgens Edghill zowel wat
betreft het beheer van de
veerdienst als de wil om de
rivier te overbruggen. "In 2021
hebben we voor het eerst in
lange tijd Suriname aan tafel
kunnen zien komen met
Guyana in termen van
verantwoording
met
betrekking tot dit project. We
waren in staat om zowel de
raad van bestuur als het
managementcomité voor de
joint venture te noemen en
hen hun raad van bestuur en
managementcomité te laten
benoemen. Ook hebben wij
hen ertoe kunnen brengen in
te stemmen met een
gezamenlijke
audit,
die
verklaringen mogelijk maakt
en nu kijkt naar de
winstgevendheid", voegde
Edghill eraan toe. De

Guyanese minister zei dat de
twee partijen elkaar blijven
ontmoeten over de bouw van
de Corantijnbrug met een
binnenkort te selecteren
SAM
aannemer.

vluchten als onderdeel van
de maatregelen om de
verspreiding van het covidvirus in te dammen.
Inmiddels
hebben
verschillende
internationale luchtvaartmaatschappijen
hun
activiteiten hervat sinds

Suriname haar luchtruim
heeft heropend en de
reguliere vluchten zijn
hervat. Caribbean Airlines
heeft
echter
geen
toestemming gekregen om
de route te hervatten.
SAM
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Televisieprogrammaoverzicht

REGERING SANTOKHI/BRUNSWIJK
JULI 2020- JANUARI 2022, VEEL GESCHREEUW, WEINIG WOL
egering, ons volk is
jullie zat; sma e
pina. Allemaal jullie
schuld. Ja, jullie tellen
meer mensen in De
Nationale
Assemblee
(DNA). Dus ye du nomo.
Ons volk is ten einde raad.
Regering, uw volk lijdt
honger! De doorsnee
soevereine Surinaamse
Zuid-Amerikaan
mist
door jullie beleid de
basale gezondheidszorg,
die zij reeds verworven
had. Hoe zouden de
kinderen
in
onze
districten overleven. Hoe?
Moet iedereen bij de
overheid werken? Allen
die hun brood verdienen
bij de particuliere sector
worden
gaandeweg
slachtoffers. Jullie zijn
duidelijk bezig met "natte
vinger
werk".
Jullie
discussiëren maar raak.
Jullie beleid is duister!

R

Onze oude van dagen
tellen zo te zien en te
horen niet! Voor jullie
regering,
zijn
ze
misschien
overbodige
last? Wat jullie doen (en

laten doen) is verre van
prudent.
Jullie
geschreeuw;
Batterij
aan
deskundigen;
Deskundigen op
de juiste plek;
Keihard werken
dag en nacht;
De vele vliegende
brigades;
Surinamers hun
Bazo-kaarten zouden niet
worden ingetrokken;
Transparante
beleid;
Blijven
schreeuwen
van
onwaarheden.
Wat is de keiharde
realiteit?
Natte vinger werk
(New Surfin N.V, HPSG
deal, EBS, allemaal riekt
naar corruptie);
Het plaatsen van
de firstlady bij Staatsolie;
Ongekende
armoede bij het volk;
Het Korps Politie
Suriname (KPS) kan niet
uitrukken
vanwege
gebrek aan vervoer;

Vele burgers hun
Bazo-kaarten, die ze
keihard nodig hebben,
worden niet verlengd;
Het
accommoderen
van
friends and family;
Geen vliegende
brigades te bespeuren,
wel vliegende torenhoge
prijzen in de winkels;
Stijgende
ondervoede opgroeiende
kinderen en oude van
dagen;
Gezondheidszorg
ligt op zijn gat;
Gekwalificeerde
krachten trekkenweg bij
volksgezondheid en het
onderwijs;
Landbouwers
zouden worden vergoed,
voor hun geleden schade,
omdat de minister vond,
een jaar lang het volk te
straffen, voor hun politiek
anders denken, door de
waterwegen niet op te
halen.
Regering, hebben jullie
wel in de gaten dat 2022
een uitermate moeilijke
tijd wordt? A pina o kun

Demonstreer, dat jullie
die
macht
hebben
vandaag de dag! Dat jullie
de beste voorbeelden
geven,
als
leidinggevenden.
Geef positieve inhoud aan
het werk dat jullie
behoren te doen! Ga ook
na (in hoeverre) jullie
mogelijk ook vaker loze
beloftes heeft gedaan.

tron moro takru dei fu
dei!
Geen
medici
op
strategische punten in elk
district. Jullie hebben de
Cubanen weggestuurd!
Wat kwam in de plaats?
Bestaande
gezondheidspost?
Weggehaald!
Vele brieven van de
Assembleeleden van de
oppositie voor openbare

vergaderingen in verband
met de onhoudbare
situatie
in
onze
soevereine Republiek,
beantwoorden jullie niet.
Om
welke
redenen
handelen jullie zo!
Vanwaar dat toenemende
gejok door de "top" van
deze regering? Jullie
hebben de verkiezing
gewonnen, Na yu na a
kaptein. Na yu sa ab a
makti now e bepaal.

Vele maanden Santokhi/
Brunswijk en de ware
inhoud van jullie beleid is
(nog steeds) verwarrend!
Waar willen jullie naar
toe? Ons land met de
Soevereine
ZuidAmerikaanse
natie,
Suriname? Is de titel van
jullie
bezig
zijn
misschien: "Terwijl het
gras groeit, sterft het
paard?"
Veel geschreeuw, weinig
wol!
NDP-DNA lid
Ann Sadi

Toestand van en rond de openbare begraafplaats Alkmaar
nlangs heb ik, op
verzoek van velen,
een
persoonlijk
onderhoud gehad met de
districtscommissaris van
Commewijne, de heer
Mohamed Safiek Radjab,
over enkele nijpende zaken
betreffende
de
ontwikkeling van het
district, waar ik geboren en
getogen ben. Het gesprek
had een prettig verloop en
behalve
over
de
deplorabele staat van de Pt.
Tilakdharieweg,
is
er
uitgebreid gesproken over
de reconditionering en
rehabilitatie
van
de
openbare begraafplaats van
Alkmaar.
Deze
begraafplaats is in de jaren
zestig
operationeel
geworden, maar sindsdien
jammer
genoeg
niet
optimaal onderhouden; wel
wordt
er
regelmatig
gemaaid.
Toch was het doel van mijn
bezoek
aan
de
dc
voornamelijk gericht op de
slechte staat waarin het z.g.
wachthuisje, nabij de
begraafplaats, verkeert. Al
geruime tijd geleden is dit
bouwwerk, dat ook vaak
werd gebruikt als "aula",

O

ingestort, als gevolg van
slecht onderhoud. Uit het
gesprek daarover is naar
voren gekomen, dat het in
de bedoeling ligt om een
eenvoudig opstalletje op te

(laten) zetten, met enkele
zitbanken, alwaar naasten
ook afscheid kunnen
nemen van hun dierbaren.
Immers, niet een ieder is
fysiek in staat om de

afstand naar het graf af te
leggen; ze zitten liever in
een wachtruimte (aula) om
ook regen en zon te
trotseren.
De dc heeft verder

aangegeven, over deze
zaak, in contact te zullen
treden
met
de
ressortraadsleden van het
ressort Alkmaar, alsook met
enkele sponsoren. De

ABC
–CH
4.1
13.00 Nieuwsuur 13.40
Film: The Emoji Movie
(2017) 15.10 A Beautiful
Planet 1 6 . 0 0 Magazine
4 1 6 . 3 5 Film: Aaliyah:
The Princess of R&B
1 8 . 0 0 Serie: Modern
Marvels 18.50 Serie: The
Simpsons 19.15 Minuten
Jeugd Journaal 1 9 . 3 0
Serie:
Bob
Hearts
Abishola 2 0 . 0 0 NOS
20.30
Sportjournaal
NOS journaal 2 1 . 0 0
CBNS Trekkingen: High
5, Tek ‘2 & Double
Tek’2, Match 3 21.10 Een
21.45
Vandaag
Avondfilm: 2 Days in
New York (2012); H e t
Manhattan-echtpaar
Marion en Mingus, die

basisbenodigdheden kan
hij, naar zijn zeggen, wel
voor elkaar krijgen, alleen
zoekt hij nog sponsoren
voor
de
benodigde
dakbedekking (zinkplaten
en dergelijke).
Dus, er is ook werk aan de
winkel voor zowel politici
en volksvertegenwoordigers van het district
Commewijne
als
de
politieke organen van
Alkmaar.
Indien
het
ministerie van Openbare
Werken een deel van het
materiaal en manpower ter
beschikking stelt, zullen de
bewoners zonder meer ook
hun bijdrage leveren. Dit
project, waarvan de kosten
redelijk laag uitvallen, kan
daarom binnen de kortste
tijd worden gerealiseerd.
Hopelijk zullen behalve de
betrokken instanties ook de
plaatselijke bewoners en
particulieren hun concrete
bijdrage leveren, zodat dit
kleinschalig project zo
spoedig als mogelijk kan
worden gerealiseerd, ten
bate van vooral de lokale
bevolking!
Roy Harpal.

elk kinderen hebben uit
eerdere relaties, wordt
in hun comfortabele
gezinsdynamiek
verdrongen door een
bezoek van Marions
23.25
familieleden.
Serie: You
ABC
–CH
4.2
13.00 Docu: Death Zone
Cleaning Mount Everest
(2018) 14.40 Film: Once
Upon a Forest (1993)
1 6 . 0 0 Live Voetbal:
Atletico
Madrid
Athletic Blibao 1 7 . 5 0
NOS journal 18.05 Film:
Robin Hood Men in
Tights (1993) 1 9 . 5 0
Docu
Backlot:
A
Revolution is not A Tea
20.40
Party
Serie:
Christina on the Coast
2 1 . 2 0 Covid Journaal
2 1 . 3 5 Serie: Game of
22.35
Thrones
Avondfilm: Film: Line
of Duty (2019)
RBN
–CH
5.1
1 2 . 0 0 Clips 1 2 . 1 5 Tvserie:
Rishton
Ka
1
3
.
3
0
Manjha
Hindifilm:
Bunty Aur Babli 1 +
Bunty Aur Babli 2 (2021)
1 8 . 0 0 Progr. SIV 1 8 . 1 5

Duchenne
18.30
Spierdystrofie
Overlijdensbericht
1 8 . 4 5 Felicitaties 1 9 . 3 0
NOS Journaal 2 0 . 0 0
20.30
Halaat
Ter
Nagedachtenis 2 0 . 3 5
Tv-serie:
Kundali
Bhagya + Kum Kum
Bhagya 2 1 . 3 0 Tv-serie:
Tere Bina Jiya Jaye Na +
Bhagya Lakshmi + Meet
+ Kashibai Bajirao Ballal
22.25
Overlijdensbericht
(Herh) 23.00 Hindifilm:
Velle (2021); D o o r e e n
incident kruisen drie
criminelen,
een

weggelopen
meisje,
haar
drie
beste
vrienden, een aspirantregisseur en een ster
elkaars pad. Zullen ze er
beter of slechter van af
k o m e n ? 0 1 . 3 0 Halaat
(herh) 0 2 . 0 0 Einde
uitzending
(Wijzigingen
onder
voorbehoud)
STVS –CH 8.1
07.30
Herh.
STVS
08.00
journaal
Mmanten taki 0 8 . 5 0
Serie: The Wayans Bros
09.15
Speelfilm:
Speelfilm : To Sir , with
love 1 1 . 0 0 Local news
1 1 . 1 5 Beat Bobby Flay
12.00 Serie: Batwoman
13.00
Speelfilm:
Husband
Material
(hindi) 16.00 Afcon ‘22:
Cape verdie - Burkina
Faso 1 8 . 0 0 De Straat
18.30
Wonderen
Vandaag 1 8 . 4 5 Woord
19.00
van
God
Jeugdjournaal 19.30 Het
avondjournaal + WIB
20.15
Aktualiteiten
progr.: 8er ‘ t nieuws
21.00
/Herstelplan
Nyunsu 2 1 . 2 0 Sport8
2 2 . 1 0 Serie: Mixed-ish
22.35
22.55
Focus
Speelfilm:
Switch
before birth; S k y l e r
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Samuels van Scream
Queens speelt Olivia
Crawford,
die,
na
meerdere miskramen
en
verschillende
mislukte in-vitrofertili satierondes,
eindelijk zwanger wordt
- van een tweeling - van

echtgenoot
Brian.
haar
Tijdens
succesvolle IVF-proces
ontmoet
ze
Anna
Ramirez, gespeeld door
One Day at a Time’s
Justina Machado. Anna
worstelt op dezelfde
manier met zwanger
worden, maar zodra ze
ook zwanger wordt,
krijgt ze een band met
Olivia terwijl ze hun
blijde nieuws vieren.
Anna krijgt uiteindelijk
een miskraam en haar
huwelijk met haar man
Gabe
verslechtert .
00.30
Herh.
STVS
01.00
Journaal
Speelfilm: Boogeyman
02.30
Herh.
Actualiteiten/sport8
03.30
Speelfilm:
Triassic
hunt
/Doc./Kinderprogr.
(Wijzigingen
Voorbehouden)
APINTIE
–CH
10.1
1 4 : 4 5 Testbeeld 1 5 : 0 0
16:00
Live
CNN
Cartoons 1 6 : 4 5 Live
voetbal: Liverpool vs
Arsenal 1 7 : 0 0 In de
Branding 1 8 : 0 0 Sport
met Chavelli Wip 18:15
20:00
Film
NOS
Journaal 20:30 As seen
on tv 21:00 Progr. Focus
21:30 Granlanti Koranti
2 1 : 4 5 Covid Journaal
22:00 Film: Castle Falls;
Een luxueuze
wolkenkrabber wordt
binnenkort
opgeblazen.
Twee
concurrerende
criminele bendes, die
geleid worden door
Deacon
en
Shea,
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Abishola 20:30 How It’s
Made 2 1 : 0 0 Manifest
2 1 : 5 0 Them 2 2 : 4 5 TvFilm: Cmon Cmon; Als
zijn zus hem vraagt
??om voor haar zoon te
zorgen,
gaat
een
radiojournalist samen

ontdekken dat er drie
miljoen dollar in de
wolkenkrabber
verborgen ligt. Ze willen
het stelen, maar krijgen
te
maken
met
schoonmaker Mike, die
ook interesse heeft in
het geld. Alle partijen
hebben slechts acht uur
de tijd om het geld te
vinden
en
de
wolkenkrabber
te
v e r l a t e n . 0 0 : 0 0 In de
Branding (herh) 0 1 : 0 0
Einde uitzending
ATV
–CH
12.1
0 7 : 0 0 BBC Nieuws
0 7 : 3 0 Steven Reyme
08:00
Ministries
Fitness 08:35 BBC news
09:00 ATV Binnenlands
Nieuws + Sportnieuws
(herh.) 09:30 The Chef
Show 10:05 Tv-film: Sol
Invictus 1 1 : 3 0 Bunk’D
12:00 Kinderfilm: Sing 2
13:55 Super Hit Videos
1 4 : 5 5 Spaces Deepest
Secrets 15:50 Long Way
Round 1 6 : 3 5 Sranan
Tori: 1 en 1 is 3 1 7 : 2 0
This is the day of
victory for you 1 8 : 0 0
18:45
ATV
Nieuws
Suriname Dubai Update
19:00
Turner
and
Hooch 2 0 : 0 5 Whazzz
Up? 2 1 : 0 0 ATV Sports
2 2 : 0 5 A Million Little
Things 2 2 : 5 5 FBI Most
Wanted 23:45 Herh.ATV
Nieuws 0 0 : 2 0 Worlds
Toughest Race EcoChallenge Fiji 01:05 Tvfilm: Under the Open
Sky 03:15 Tv-film: Typo
05:00
Unknown
Amazon with Pedro
Andrade 0 5 : 4 5 CNN
Nieuws (Wijzigingen
Voorbehouden)
ATV
–CH
12.2
07:00 Aljazeera Nieuws
1 6 : 0 0 Supercopa de
España: Atletico Madrid
vs Athletic Club 1 8 : 0 0
WWE
Smackdown
19:00 ATV Nieuws 19:35
Focus 20:05 Bob Hearts

met zijn energieke
neefje op reis door het
land om hem het leven
buiten Los Angeles te
l a t e n z i e n . 0 0 : 3 5 Al
Jazeera
Nieuws
(Wijzigingen
Voorbehouden)
SCCN
-CH
17.1
0 8 : 1 0 NBA Highlights
08:45
(Herh.)
Supercopa de España:
Semi - Final: Barcelona Real Madrid (Herh.)
1 0 : 5 0 Premier League:
West Ham United Norwich City (Delayed)
13:00 2021 Africa Cup of
Nations: Cameroon Ethiopia (Live) 1 5 : 0 0
Coppa Italia: Round Of
16: Napoli - Fiorentina
(Live) 1 6 : 4 5 Carabao
Cup: Semi - Final:
Arsenal - Liverpool (1st
Leg.) (Live) 18:45 Serie
A Full Impact 1 9 : 1 0
AEW Dynamite 2 1 : 0 5
NBA Highlights 2 1 : 3 0
NBA: Golden State
Warriors @ Milwaukee
Bucks (Live) 0 0 : 0 0
NBA: Portland Trail
Blazers
@
Denver
Nuggets (Live) 0 2 : 3 0
Sports (Wijzigingen
voorbehouden)
SCCN
–CH
17.2
0 8 : 0 0 Doc.: This Is
Opera 0 8 : 5 0 Classic
Comedy Serie: Martin
0 9 : 4 0 Classic Movie:
Superman IV: The Quest
for Peace 1 1 : 1 0 Movie:
12:50
The
Legend
Movie: The Kissing
Booth 2; Elle’s vriendje
Noah vertrekt naar
Harvard om te gaan
studeren.
De

tortelduifjes doen er
alles aan om de langeaf standsrelatie te laten
werken. Maar de komst
van een aantrekkelijke
nieuwe
klasgenoot
maakt het er voor Elle
niet gemakkelijker op.
Tot overmaat van ramp
dreigt Noah ook te
zwichten
voor
de
verleidingen van het
studentenleven. Zal de
liefde
het
nieuwe
schooljaar overleven?
1 4 : 5 5 Anime Serie:
Naruto:
Shippûden
1 5 : 2 5 Comedy Serie:
Jessie 16:00 Supercopa:
Semi - Final: Atletico
Madrid - Athletic Bilbao
(Live) 1 8 : 0 0 Movie:
Wonder Woman 2 0 : 2 0
Talkshow: The Late Late
Show
with
James
Corden 2 1 : 1 0 Drama
Serie: Saints & Sinners
21:55
James
Bond
Special:
Moonraker
0 0 : 0 0 Movie: Bates
Motel 01:35 Movie: The
Legend 0 3 : 1 0 Movie:
The Kissing Booth 2
0 5 : 2 0 Movie: Wonder
Woman (Wijzigingen
voorbehouden)
SCCN
–CH
17.3
07:45 Movie: Mr. India
10:55
Movie:
M.S.
Dhoni: The Untold
Story 1 4 : 1 0 Movie:
Music Teacher 1 5 : 5 5
Movie: Shaadi Karke
Phas Gaya Yaar 1 8 : 3 0
Serie: India Alert 19:25
Movie: 420 IPC 2 1 : 1 5
Movie: Chandigarh Kare
Aashiqui 2 3 : 1 5 Movie:
Nail Polish 01:20 Movie:
M.S. Dhoni: The Untold
Story 04:20 Movie: Mr.
India

(Wijzigingen
Voorbehouden)
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Haagse wethouder Parbhudayal heeft eigen fansite
avita Parbhudayal,
1ste

wonen. Ik nodigde haar uit
voor de Nelson Mandela
Wandeling en verzocht
haar of zij de wandelaars
samen met de ZuidAfrikaanse ambassadeur
wilde toespreken en na
afloop
de
medailleuitreiking te willen doen.
Kavita vertelde mij over
haar passie voor wandelen,
fietsen en bergbeklimmen.
Ik dacht weer: 'Wauw, wat
een sportieve wethouder!'
Nu, meer dan drie jaar
later, is er een sportieve
klik ontstaan tussen Kavita
en mij. Zij wandelt met ons
en doet de medailleuitreiking als haar drukke
agenda dat toelaat."

K

locoburgemeester
en
wethouder Zorg, Jeugd en
Volksgezondheid van de
gemeente Den Haag en de
nummer 2 op de lijst van
de Haagse VVD voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 16
maart 2022 heeft nu haar
eigen
fansite
(kavitaparbhudayal.nl).
Onlangs berichtte Dagblad
Suriname nog uitgebreid
over deze jonge wethouder
die geboren is in Nickerie
in 1973 en in september
1992 naar Nederland
verhuisde
om
in
Rotterdam economie te
gaan studeren met als
specialismen monetaire en
macro economie.
Het initiatief voor het
opzetten van de fansite is
afkomstig van de Haagse
rijksambtenaar
Frank
Kanhai, geboren in de
Anniestraat te Paramaribo,
en in 1975 als 12-jarige
jongen met zijn moeder
naar
Nederland
vertrokken. Hij is al vele
jaren werkzaam bij het
Nationaal Archief.
Voor het beheren van de
speciale website krijgt hij
steun van onder andere
een 18-jarig nichtje van
Kavita Parbhudayal. "We
zijn een fansite gestart
voor het delen van
dagelijkse berichten van en
over onze wethouder
Kavita Parbhudayal. We
doen een oproep aan
mensen en vrienden van
Kavita om hun bijdrage te
leveren aan haar fansite.
We beginnen klein en

daarna breiden we de
website steeds verder uit",
aldus Kanhai.
"Een mooie
verzamelplaats"
Op de website legt hij uit
wat de bedoeling ervan is.
"Een fansite is een pagina
waar een groep mensen
zich centraal organiseert
en enthousiast is over één
en dezelfde persoon.
Wellicht zijn er al fans van
Kavita. Mogelijk heeft u
een mooi verhaal over haar
of heeft u ervaring met
haar die u wilt delen? Over
hoe u haar kent of hoe uw
eerste ontmoeting met
haar was? Mensen en fans

kunnen hun berichten
over Kavita laten plaatsen
op haar website. Het is een
mooie verzamelplaats voor
actuele nieuwtjes over
Kavita en daarnaast kunt u
ook anderen vertellen over
haar website. Kavita zal
ook berichten plaatsen
voor de website. De site
wordt beheerd door twee
jongere fans. Zij hebben
het ontworpen en houden
het actueel."
Waarom de fansite
De vraag die boven komt
drijven, is waarom het juist
Frank Kanhai is die het
initiatief heeft genomen
om een speciale fansite

voor een wethouder te
beginnen.
Hierover
verklaart hij:
"Ik kende Kavita niet en zij
kende mij ook niet. Ik had
weleens van een bekende
Haagse politicus gehoord
tijdens een bijeenkomst.
Een man vertelde over een
kleine
gemotiveerde
Hindustaanse dame die
goed werk doet als
topambtenaar op het
Haagse stadhuis. Zij was
eerst de dame van de
afdeling Financiën van de
gemeente Den Haag en nu
is zij wethouder! Toen ik
een jaar later hoorde dat
Kavita in juni 2018
wethouder werd, dacht ik

er aan om haar uit te
nodigen voor de jaarlijkse
Nelson Mandela Walk die
ik en anderen organiseren
met de Zuid-Afrikaanse
ambassade. Ik mailde haar
secretariaat over ons
verzoek en ik werd
uitgenodigd
door
wethouder Kavita om op
haar kantoor kennis te
maken. Ik raakte met de
wethouder in gesprek en
ze vertelde dat zij was
gevraagd om wethouder te
worden in Den Haag. Dat
vond ik heel bijzonder om
te horen. Ze vertelde dat ze
geboren was in Nickerie
(Suriname) en over haar
ouders die naast haar

"Leer de wethouder via de
fansite beter kennen"
"Uit dankbaarheid en
liefde voor het wandelen,
heb ik spontaan de eerste
Wethouder
Kavita
Parbhudayal Wandeling
bedacht en samen met ons
team
in
oktober
georganiseerd. Op een
regenachtige dag hebben
150
wandelaars
mee
gewandeld! Dat vond ik zo
ontzettend mooi! Door
deze fansite hoop ik dat u
haar beter leert kennen en
op de hoogte raakt van al
het mooie werk wat zij
doet. Dat zij een voorbeeld
zal zijn voor jongeren,
zodat zij enthousiast
worden en net als ik
denken: Wauw wat een
bijzondere persoonlijkheid
is Kavita!"
(Op de foto Frank Kanhai
met wethouder Kavita
Parbhudayal.)
PK

"Gezellig koken met mama en papa"
et vaak thuis te
blijven vanwege de
vele besmettingen
is nadelig geweest voor de
studie, maar veel kinderen
geven aan, dat zij veel
hebben kunnen leren van
hun ouders. Daniel geeft
tijdens een gesprek met
Dagblad Suriname aan, dat
hij soepsoorten en koekjes
heeft leren maken met zijn
moeder. De zesjarige zegt,
dat hij normaliter geen tijd
had na school. Toen hij nog
dagelijks naar school
moest, was het even
baden, eten, oefenen en
even spelen in de middag.
Hij had vaak genoeg niet
eens door wanneer zijn
moeder aan het koken was.
Sedert hij zo vaak thuis is,
omdat hij niet naar school
kon, heeft hij zelf kunnen
ervaren
hoe
enkele
gerechten klaargemaakt
worden. "Ik wist nooit dat
papa
kon
koken",
benadrukt Daniel. "Samen

H

met papa heb ik afingi
klaargemaakt. Het was
heerlijk en ik heb alles
onthouden.
Daarnaast
hebben
wij
ook
pindakoekjes gemaakt."
Daniel vindt koken heel

leuk. "Soms is mama zo
moe van het werk, maar als
papa haar vraagt om eten
te halen, zegt ze 'nee'. Ik
kook graag en nu weet ik
wat zij bedoelt."
"Ik heb mijn eigen

gerechten geproefd. Ik heb
ook ontdekt dat ik talent
heb in de keuken", zegt
Nora die ook heeft leren
koken. Zij is negen jaar en
geeft aan, dat zij wel
gewend is in de keuken te

staan, maar nooit zelf heeft
leren koken. "Normaal
moet
ik
de
voorbereidingen
doen
bijvoorbeeld vlees uit de
vriezer halen, uien en
knoflook pellen en snijden,

groenten schoonmaken en
alles netjes regelen, maar
in de vakantie of in de
periode dat ik thuis bleef,
heb ik zelf leren koken.
Mama heeft mij gezegd,
dat ik niet alleen voor het
gasfornuis mag staan. Pas
als zij in de buurt is, mag ik
koken. Opwarmen in de
magnetron mag ik wel
alleen. Ik vond het zo leuk
dat ik zelf kon koken. Ik
heb
verschillende
gerechten leren maken,
waaronder
mijn
lievelingseten, moksi alesi
met alles erbij. Ik denk dat
ik met bestellingen kan
starten, want mama zegt
dat ik lekker kook. Ik ga
eerst voor de familie en
vrienden koken en daarna
ga ik bestellingen buiten
nemen", zegt Nora. "Ik heb
ook meer dan koken
geleerd. Koken voor mama,
papa en mijn broertjes
vind ik heel leuk."
TM
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Een kijkje over de westergrens

E

r is een enorm
burgerinitiatief

gaande in Guyana om
het geode nieuws uit het
land de wijde wereld in
te sturen. Verschillende
sectoren van het land
waaronder het toerisme
worden zeer agressief
gepromoot.
Guyana
begint steeds meer op
Miami te lijken. Een
project dat flink in het
nieuws is, is dat van het
upgraden van de seawall

(zeedijk) dichtbij een
zeer groot hotel is flink
in het nieuws. Bij ons
blijven we het project
PURP dat gehuisvest is
in een zeer mooi
koloniaal
gebouw
volgen. Terwijl Guyana
stappen zet richting het
moderniseren
en
verfraaien van hun land,
zien we zoals we hadden
voorspeld
geen
beweging vanuit PURP.
Dit duur programma
heeft als doel om onder

andere onze seawall ook
de
verfraaien.
We
hebben al bericht dat bij
Waterkant een heus
dorp van zwervers de
plaats heeft bezet, met
bedden, hangmatten en
gehangen kleren. De
laatste wapenfeiten van
Suriname die er wel
toedoen dateren uit de
tijd van de vorige
regering
toen
de
Wakapasi werd gemaakt.
Maar regelmatig wordt
gerapporteerd dat het

Surinaams
varkensgedrag
niet
ophoudt, ook daar wordt
er vuil gedumpt. Ook de
ontwikkeling van de
internationale
luchthaven
naar
Europese standaarden is
flink in het nieuws in
Guyana. Het is wel
allemaal om zeer jaloers
van te worden. We
hebben in Guyana nu
een
president
die
internationaal
zeer
serieus wordt genomen.
Dat komt omdat deze
president minder praat
en meer doet. Daarmee
ontwapent hij politieke
tegenstanders die niet
veel kunnen dan met
open mond kijken naar
de grote stappen die
Guyana
onder
zijn
leiding blijft zetten. We
willen in meer detail 2
projecten beschrijven
waarvan
Suriname
alleen maar zal kunnen
dromen.
Het
landbouwministerie en
het leiderschap aldaar in
het buurland is op een
ander
niveau.
Het
inspireert ongetwijfeld
de burgers van het land.
Er is een enorm project
voor de teelt van maïs
en
sojabonen,
geïnitieerd
door
president Irfaan Ali in
2021. Dit project heeft
tot nu toe enorm succes
gehad. Onze importeurs
en hun vrienden in de
hogere kringen die
wringen zich nu al in de
handen om deze mais en
soja vanuit Guyana in
Suriname te importeren.
De productie zal van
Guyana
zijn,
de
ontwikkeling ook, in
inkomsten voor de
fiscus ook en de
werkgelegenheid ook.
De handel zal hier
importeren
en
het
ergens afzetten. En dat
wordt voer gemaakt en
tegen een veel hoger
prijs wordt kip etc..
afgezet op de markt hier.
De consument blijft de
gebeten
hond.
De
Guyana Stock Feed
Limited,
de
Royal
Chicken, Edun's Poultry
Farms and Hatchery,
SBM Wood, Dubulay
Ranch, Bounty Farm
Limited
en
een
Braziliaanse
investeerder komen in
dit project in met arbeid
en kapitaal. Zij trekken
het project in de plaats
Ebini. In Suriname
hebben we ook van die
zogenaamde pluimvee-

boerenverenigingen,
laten
ze
dit
ook
organiseren. Het zal ze
niet lukken omdat het
nog enorm schort aan de
ontwikkeling en het
vermogen om samen
mooie dingen te doen.
De
president
van
Guyana prees de groep
ook voor hun inzet en
toewijding en daagde
hen uit om hoger te
mikken. "We moeten dit
nu vertienvoudigen in
de volgende oogst, en
daarna
gaan
we
natuurlijk stapsgewijs
meer produceren totdat
we
de
volledige
productie
hebben
bereikt", zei president
Ali. Hij wees er ook op
dat het project de
regering een kans zal
geven om de Guyana
Sugar
Corporation
(GuySuCo) verder te
diversifiëren. "We zijn al
aan het bespreken hoe
we deze samenwerking
kunnen uitbreiden en
een van de dingen waar
we het in GuySuCo altijd
over hebben gehad, is
diversificatie. Het plan is
al
uitgesproken:
exporteren
binnen
Caricom.
Op het sociale niveau zet
Guyana ook stappen
voor
de
mensen
onderaan
de
samenleving. Onder de
PPP/C-regering is het
huisvestingsbeleid in
het land veranderd. De
groei
aan
woningbouwprojecten
in alle 10 regio's van
Guyana en het ordenen
van
het
krakersprobleem
hebben in zekere zin
geresulteerd in een
nieuw Guyana, zegt een
redactioneel stuk van
een Guyanees krant. Dit
huisvestingsbeleid geeft
duizenden Guyanezen
een hernieuwd gevoel
van optimisme. Er is
hoop op een veiliger en
economisch beter leven.
In 2021 zijn duizenden
Guyanezen de trotse
eigenaars geworden van
een eigen huis als gevolg
van
het
robuuste
huisvestingsprogramma
van de regering, dat niet
alleen voorziet in de
huisvestingsbehoeften
van de burgers. De
projecten omvatten de
aanleg van wegen, de
levering
van
elektriciteit, water en
andere
sociale
voorzieningen om een
huiselijke omgeving te

creëren voor de burgers
in hun respectieve
gemeenschappen. Bij dit
alles
zijn
de
binnenlandse
gemeenschappen niet
buiten
beschouwing
gelaten. Meer dan 100
gezinnen in de regio's 1,
7, 8 en 9 zullen ook
profiteren van de bouw
van huizen en subsidies
voor woningverbetering
in het kader van het
huisvestingsprogramma.
In
overeenstemming
met een belofte van
president Irfaan Ali, was
het
ministerie
van
Volkshuisvesting in staat
om
zijn
jaarlijkse
doelstelling van de
distributie van 10.000
huiskavels in 2021 te
overtreffen
en
de
prognoses om tegen het
einde van zijn eerste
ambtstermijn 50.000
huiskavels te realiseren
zijn goed binnen bereik.
Guyana kent een New
Building Society (NBS)
die ook in het geheel is
betrokken.
Het
bedrijfsleven profiteert
ook van een grotere
verkoopomzet
van
bouwmaterialen,
er
ontstaat
werkgelegenheid in de
bouwsector. Uit de
gegevens blijkt zelfs dat
de PPP/C-administratie
in één jaar meer
huiskavels
heeft
verstrekt aan daarvoor
in aanmerking komende
Guyanezen
dan
de
APNU+AFC in staat was
te doen in haar hele
ambtstermijn.
De
Surinaamse regeringen
en de ambtenaren op de
ministeries
die
de
projecten
moeten
trekken, en niet steeds
zeuren over hoge prijzen
en hun lage lonen,
moeten
nu
een
voorbeeld nemen van de
ontwikkelingen in het
buurland. Het draait niet
alleen om kapitaal, maar
meer om de wil om je
eigen land vooruit te
brengen en aantrekkelijk
te maken. Doen we dat
niet dan zullen we onze
jonge burgers naar het
buitenland
zien
vertrekken. En zullen we
dure leningen blijven
nemen
en
zullen
mensen
in
project
management
units
blijven zitten en hun
dollarlonen opstrijken,
maar zullen we niets
opschieten.
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Gemeentebestuur Belgische badplaats Knokke-Heist doneert
weer 3.000 euro voor hulpproject in Kajana
e
t
gemeentebestuur
van de Belgische
badplaats Knokke-Heist
heeft beslist om opnieuw
3.000 euro van het budget
voor ontwikkelingssamenwerking te besteden
aan het hulpproject in
Kajana.
Sinds
2017
schenkt de gemeente
jaarlijks een bedrag van
3.000 euro aan dit
initiatief.

H

Door de covid-pandemie
viel toerisme als bron van
inkomsten in dit dorp weg.
Overvloedige
regens
leidden tot hongersnood.
Een deel van de in het
dorp
geplaatste
zonnepanelen werd door
een onweer vernietigd.
Verder is er budget nodig
voor voeding, onderwijs,
drinkwater
en
elektriciteitsvoorziening.

In het belang van de
continuïteit
van
de
ondersteuning besloot het
gemeentebestuur ook dit
jaar een bedrag van 3.000
euro te besteden aan dit
ontwikkelingsproject.
Knokke-Heist
is
een
gemeente
in
WestVlaanderen en een van de
bekendste badplaatsen
van België. Het is gelegen
aan
de
grens
met
Nederland en telt zo'n
33.000 inwoners.
Kajana ligt in het district
Sipaliwini aan de rivier
Gaan-lio,
die
verder
stroomafwaarts
samen
met de Pikin Lio de
Surinamerivier
vormt.
Kajana heeft ongeveer 200
inwoners, die tot 3 families
behoren.
PK

"Elke tatoeage heeft een betekenis"
inds de mensheid
bestaat, gebruikt de
mens tatoeages op het
lichaam.
De
oudste
ontdekking
van
getatoeëerde menselijke
huid tot nu toe, is gevonden
op het lichaam van Ötzi de
ijsman daterend uit 3070
voor Christus. Andere
getatoeëerde mummies zijn
terug
gevonden
op
minstens 49 archeologische
vindplaatsen, waaronder
locaties in Groenland,
Alaska, Siberië, Mongolië,
China, Egypte, Soedan, de
Filippijnen en de Andes.
Deze omvatten onder
andere van de godin Hathor
uit de oude Egyptische tijd,
zelfs 2000 voor Christus.
Veel mensen en ook burgers
in ons eigen land gebruiken
tatoeages op hun lichaam.
Imron Resowidjojo houdt
zich al jaren bezig met
tatoeages. In een interview
met presentator Faried
Pierkhan van het RBNprogramma Kal Aaj Aur Kal
gaat Resowidjojo in op de
gestelde vragen over dit
onderwerp.
Resowidjojo geeft aan, dat
mensen om verschillende
redenen een tatoeage laten
aanbrengen. Elke tatoeage
heeft volgens hem een
betekenis, in elke tatoeage
zit een verhaal. Sommige
mensen laten een tatoeage
aanbrengen
bij
een
gebeurtenis, bijvoorbeeld
bij de dood van ouders en
andere
laten
het
aanbrengen als versiering.
Voordat Resowidjojo begon
met tatoeages hield hij zich
bezig met tekenen en
schilderen.
"Ik
deed
muurtekeningen,
schilderen op bussen,
portret schilderen, maar dat
doe ik niet meer." Hij vertelt

S

dat hij dit beroep ongeveer
23 jaar geleden in de
gevangenis heeft geleerd.
"Ala ogri e tyar wang boeng."
Hij zat samen met een
blanke
man
in
de
gevangenis, die heel goed
kon tatoeëren. Zo hebben ze
hun
talenten
bijeengebracht. "Ik kon heel
goed tekenen en hij kon
goed tatoeëren."
"De gemiddelde prijs van
een tatoeage is tussen SRD
1.250SRD2.500."
Resowidjo zegt, dat er een
speciale
inkt
wordt
gebruikt, die uitsluitend uit
Europa gehaald wordt. Zijn
klanten bestaan 50 procent
uit mannen en 50 procent
uit vrouwen. Een tatoeage,
waarbij iemand een naam
op
het
lichaam
wil
aanbrengen duurt volgens
hem ongeveer 10 minuten.
Een tatoeage van de
schouder naar de elleboog
kan echter 4-5 uren duren,
waarvan het opgedeeld kan
worden in 2-3 sessies. "Het
genezingsproces verschilt
van mens tot mens. Het kan
bij de een twee weken
duren en bij de ander een
maand." De klanten komen
met hun eigen voorbeelden,
maar ook kan er uit de
voorbeelden in de shop
gekozen worden.
Resowidjojo stelt, dat er
dagelijks mensen komen
die een tatoeage niet meer
willen hebben, omdat ze
bijvoorbeeld de naam van
hun
geliefde
hadden
geplaatst. Ook gaat hij
verder in het interview in op
de tatoeages die hij op de
meest extreme plekken
heeft geplaatst en zijn kijk
op tatoeages bij het ouder
worden.
SK

