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AWANA, Geoffrey Alias  

“Bobbie,  geboren te  

Paramaribo op 28 augustus 

1992 Geen vaste- en of 

verblijfplaats.  

 

Status:Verdachte 

Ter zake: Moord; Doodslag 

Art.: 349;347  van het Sur 

wetb.v. strafrecht. 

Geslacht: Mannelijk 

Etniciteit: Afro Surinamer 

Huidskleur:  

Haardracht:   

Postuur:   

Lengte :  

Bijz.  :  

De verdachte heeft 

vermoedelijk enkele tatoeages 

aan zijn rechter bovenarm. Een 

der tatoeages betreft een 

kopstuk van de bekende 

moordlustige pop “Chucky”, 

althans een look a like van 

eerder vermelde pop. De 

verdachte heeft vermoedelijk 

ook enkele sterren getatoeëerd 

aan zijn hals.  

 

 

Opsporing, aanhouding en 

voorgeleiding op last van de 

Procureur-Generaal van 

Suriname 

Opsporing aangevraagd door de 

afdeling Recherche Regio 

Midden op 15 januari 2019 

Tel, 582207/ 582203/ 582050 de 

Centrale Meldkamer op 115 of 

dichtstbijzijnde politiepost. 

Op zaterdag 12 januari 2019, een 

tijdstip gelegen tussen 08.00 uur 

en 08.30 uur heeft de verdachte 

AWANA, Geoffrey zijn 

schoonmoeder RONOWIDJOJO, 

Yvonne met een jachtgeweer 

doodgeschoten in haar woning 

aan de Bonarieweg nummer 42 

(zijstraat van de Javaweg) in het 

district Wanica. Het motief van 

de daad kan gezocht worden in de 

relationele sfeer, tussen de 

verdachte voornoemd en zijn 

concubine RONOWIDJOJO, 

Glenda.  

De verdachte is vuurwapen 

gevaarlijk 

H.O.V.J. Ip. Isrie .P 

 

zaak in onderzoek bij  van  

RRM. 

Toegewezen aan:  

 

. 
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Amafo Kevin Brandon alias 

Rivalinio en Bigi Skieng, 

geboren op 4 juni 1999 te 

Paramaribo en wonende aan de 

Indira Ghandiweg nummer 98 

in het district Wanica of in 

Fransguyana.  

 

 

 

 

 

Status:Verdachte 

Ter zake: Diefstal middels 

geweldpleging 

Art.: 372 van het wetb.v. 

strafrecht. 

Geslacht: mannelijk  

Etniciteit:  

Huidskleur:  

Haardracht:  

Postuur:  

Lengte:  

Bijz.:  

 

 

Opsporing aangevraagd door de 

afdeling Recherche Regio 

Midden, op 8 juli 2019. 

Tel 58205/ 582200, het 

Commando Center op 115 of 

dichtstbijzijnde politiepost. 

H.O.V.J. Ip.Norah, G. 

 

Zaak no 501/2019.    

 Station Santo Dorp.  

Aangifte gedaan op 23 juni 2019 

door Pawirowirono Kelvin ter 

zake 372 Sr, contra de 

verdachte. De verdachte werd 

opgespoord op zijn adres, maar 

was niet aangetroffen. Blijkens 

informatie verblijft de verdachte 

in Frans-Guyana en doet hij 

Suriname voor een korte periode 

aan in verband met het plegen 

van strafbare feiten. 

 

 

Zaak in onderzoek bij RRM. 

Verbalisant:  

 

. 
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Blinker Caroline, 

geboortedatum onbekend en 

wonende aan de Ramsaranweg 

nummer 5 in het district 

Wanica.  

 

 

Status:Verdachte 

Ter zake: Diefstal  

Art: 370 van het wetb.v. 

strafrecht. 

Geslacht: vrouwelijk  

Etniciteit:  

Huidskleur:  

Haardracht:  

Postuur:  

Lengte:  

Bijz.:  

 

 

 

 

Vluchtgevaar 

 

Opsporing aangevraagd door de 

afdeling Recherche Regio 

Midden, op 9 september 2019. 

Tel 582050/ 582203/8841713, 

het Commando Center op 115 of 

dichtstbijzijnde politiepost. 

H.O.V.J. Ip.Norah, G. 

 

Zaak no 77/2019.  

 Station Domburg.  

Op 30 juni 2019 is door de 

benadeelde, Toney Claudette, 

aangifte gedaan van diefstal 

contra de verdachte Blinker 

Caroline. 

 Laatstgenoemde wordt ervan 

verdachte zich schuldig te 

hebben gemaakt aan diefstal van 

een aantal sieraden van geel 

metaal met een economische 

waarde van groot US 7215, -  

 

Zaak in onderzoek bij RRM. 

Verbalisant:  
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Adolphe BenisIo John, 

geboren op 14 september 2001 

te Paramaribo en wonende 

aan de Softbalstraat nummer 

12 te Paramaribo.  

 

Status:Verdachte 

Ter zake: gekwalificeerde 

diefstal, Art.: 371 van het 

Surinaams Wetb. van strafrecht. 

Geslacht: Mannelijk 

Etniciteit: creool 

Huidskleur: donkerbruin 

Haardracht:  

Postuur: slank 

Lengte:  

Bijz.  

 

Vluchtgevaar 

Opsporing aangevraagd door de 

afdeling Recherche Regio 

Midden op 13 december 2019. 

Tel 582050, 582203, 582200, het 

Commando Center op 115 of 

dichtstbijzijnde politiepost. 

H.O.V.J. Ip. Norah.G. 

 

Zaak no 733/19. Station 

Lelydorp.  

Op 8 november 2019 deed 

Habbal Rafael John contra  de 

verdachte van gekwalificeerde 

diefstal van een bromfiets. Hij 

is meerdere malen op zijn 

woon adres opgespoord, doch 

zonder het gewenste resultaat. 

Zaak in onderzoek bij van RRM. 

Verbalisant:  

 

. 
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Collins Brian alias Inglish , 

geboorte datum onbekend. 

Wonende in het district 

Wanica aan de Filemonstraat 

nummer 18..  

 

Status:Verdachte 

Ter zake: gekwalificeerde 

diefstal, Art.: 372; 372 jo 

72jo73;360 van het Surinaams 

Wetb. van strafrecht. 

Geslacht: Mannelijk 

Etniciteit: creool 

Huidskleur:  

Haardracht:  

Postuur:  

Lengte:  

Bijz.  

 

 

Verzetpleger 

Vluchtgevaar 

Opsporing aangevraagd door de 

afdeling Recherche Regio 

Midden op 13 december 2019. 

Tel 582050, 582203, 582200, het 

Commando Center op 115 of 

dichtstbijzijnde politiepost. 

H.O.V.J. Ip. Norah.G. 

 

Zaak no 1713/19. Station De 

Nieuwe Grond.  

Op zaterdag 7 december 2019 

deed het slachtoffer, Gopal 

Harrienath, aangifte gedaan ter 

zake diefstal met geweld contra 

twee onbekende manspersonen. 

De verdachte voornoemd heeft 

samen met de verdachte 

Geysvliet Ivanildo alias Tobo 

zich schuldig gemaakt aan 

vermeld strafbaar feit. Laatst 

genoemde verdachte is 

aangehouden en iv gesteld. De 

verdachte Collins Brian, is nog 

voortvluchtig.  

Zaak in onderzoek bij van RRM. 

Verbalisant:  

 

. 
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AKOEBA, Peter en/of Petrus 

alias “Massief” en/of 

“Bigman.  

 

Geboorte plaats en datum                      

: Onbekend. 

Woonplaats :   Onbekend. 

Adres : Onbekend 

 

Status: Verdachte 

 

Ter zake; Diefstal met 

geweldpleging  

 

Art.: 372 van het wetb.v. 

strafrecht. 

  

Geslacht; Mannelijk 

Etniciteit: Boslandcreool 

Huidskleur; Donkerbruin 

Haardracht; Plat geknipt  

Postuur: Slank 

Lengte;  

Bijz.:  

Vuurwapengevaarlijk 

   

Vluchtgevaarlijk 

 

Opsporing aangevraagd door de 

afdeling Recherche Regio Oost 

op vrijdag 9 januari 2019. 

Tel, 0357040/0357030 de 

Centrale Meldkamer op 115 of 

dichtstbijzijnde politiepost. 

H.O.V.J. Ip. Yaph. 

 

Verdachte is in beeld gekomen 

bij een gewapende beroving te 

plantage Canawapibo km. 41 in 

het district Commewijne bij de 

familie Chhitu, Mahinder, op 

zaterdag 16 november 2019. Bij 

deze beroving is de verdachte 

Fontinie, Rudy reeds 

aangehouden en heeft hij de 

naam van deze verdachte 

genoemd. 

 

Zaak in onderzoek bij agent 

Rampersad, Jurgen  

Zaak nummer: RRO: 274/2019 

Toegewezen aan:  
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Naam verdachte: With Raoul 

meergenoemd Oela of Dilip. 

Geboren op 4 augustus 1981 

te Paramaribo en wonende 

aan de Koladerstraat nummer 

27 te Paramaribo.  

 

Status: Verdachte  

 

Ter zake;   

Art.: 372 Surinaams wetboek 

van strafrecht en overtreding 

van de vuurwapenwet artikelen 

9 en 15. 

Geslacht: Mannelijk 

Etniciteit:  

Huidskleur: 

Haardracht:  

 haar. 

Postuur:  

Bijz.  

 

Vuurwapengevaarlijk 

 

 

Opsporing aangevraagd door 

zowel RRP en RRM, op 

donderdag 13 februari 2020 

Tel 451163, het Command 

Centerop 115 of dichtstbijzijnde 

politiepost. 

H.O.V.J. Ip Owen.  

 

Een korte omschrijving van 

het strafbaar feit volgens de 

afdeling RRP 

De verdachte heeft zich schuldig 

gemaakt aan diefstal met 

geweldpleging, gepleegd aan de 

Charlesburgweg bij het bedrijf 

Amazone.  

 

Een korte omschrijving van 

het strafbaar feit volgens de 

afdeling RRM 

 

De verdachte is ook gewenst op 

de afdeling RRM 

Nadat With Raoel alias “Oela” 

het voertuig, PG 50-95 heeft 

gehuurd, liet hij zich samen met 

Vaniel  Irvin Jules alias 

Momojon of Mollo en twee tot 

nog toe onbekende mannen, 

vervoeren met dit voertuig, door 

zijn neefje genaamd Wolloe 

Artus  Richard, naar het dorp 

Klaaskrrek, gelegen in het 

district Brokopondo. In 

voornoemd dorp werd de 

Supermarkt houder Lin Shi, 

Sheng en zijn beroofd van hun 

geld en een cellulair toestel. Het 

gelukte de politie met 

medewerking van de 



gemeenschap van het dorp om 

de bestuurder van het voertuig, 

de verdachte Wolloe Artus 

Richard, in de nabije omgeving 

aan te houden. Aan de hand 

van de verklaringen van de 

slachtoffers en 

verklaringen/beschrijving van 

de gemeenschap, gelukte het de 

politie om de verdachten: With 

Raoul alias “Oela” en Vaniel, 

Irvin, Richards, alias 

“Momojon of Mollo” in beeld te 

brengen.  

Verbalisant:  
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Naam verdachte: 

Amatadarsono Fandy 

meergenoemd Tjiele. 

Geboortedatum: Onbekend. 

Adres: heeft laatstelijk 

gewoond aan de 

Monzonietstraat nummer 20 

te Paramaribo.   

 

Status: Verdachte  

 

Ter zake;  diefstal met 

geweldpleging.  

Art.: 372 Surinaams wetboek 

van strafrecht  

Geslacht: Mannelijk 

Etniciteit:  

Huidskleur: 

Haardracht:  

 haar. 

Postuur:  

Bijz.  

 

Vuurwapen gevaarlijk 

Opsporing aangevraagd door 

RRP op donderdag 13 februari 

2020 

Tel 451163, het Command 

Centerop 115 of dichtstbijzijnde 

politiepost. 

H.O.V.J. Ip Owen.  

 

 

De verdachte heeft zich schuldig 

gemaakt aan diefstal met 

geweldpleging, gepleegd aan de 

Grapefruistraat. Vermoedelijk 

houdt de verdachte zich schuil 

op Rijsdijck en heeft meerdere 

slachtoffers gemaakt 

 

 

De verdachte is ook gewenst 

door de afdeling RRM.  
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BISHESAR, Rawien Shaktie, 

geboren op 27 februari 1983 te 

Nickerie. 

 

Wonende aan de St. Jozefstraat 

nummer 12 in het district Nickerie. 

 

Status:Verdachte 

Ter zake: Bedreiging (art. 345) en 

overtreding Vuurwapen Wet. 

Geslacht: Mannelijk 

Etniciteit: Hindoestaan 

Huidskleur: Lichtbruin 

Haardracht: Sluik/ kort geknipt 

Postuur: Mollig 

Lengte: 1.73 m 

Bijz.:  

 

 

Opsporing aangevraagd door de 

afdeling Recherche Regio West 

op 10 februari 2020. 

Tel 0231333, het Command 

Center op 115 of dichtstbijzijnde 

politiepost. 

H.O.V.J. Ip Isaacs, Bryan 

 

Zaak no: 23 / 2020 

Ressort Corantijnpolder en 

Ressort Waldeck 

  

Betrokkene wordt gezocht ter 

zake bedreiging zoals strafbaar 

gesteld in art. 345 Sr.; en 

overtreding Vuurwapen Wet.   

Op zondag 26 januari 2020, 

hebben de verdachten Bishesar, 

Rawien, en Lalbiharie, Rajiv, de 

aangever S, H. met de dood 

bedreigd en heeft de verdachte 

Lalbiharie, R. op dat moment 

schoten gelost met een 

vuistvuurwapen. Dit gebeurde in 

de omgeving van de 

Rotterdamsluis aan de Van 

Idsingaweg te Nickerie. 

Op dezelfde dag hadden 

voornoemde verdachten, voor de 

inrit van Lounge Café schoten 

gelost met een vuistvuurwapen. 

Bedoelde verdachten waren 

gezeten in een voertuig dat 

geparkeerd stond in de inrit van 

Lounge Café, gevestigd aan de 

Abdul Ghani Madharweg te 

Nickerie. Gelijk na de daad, 

hebben zij de plaats verlaten. 



Zaak in onderzoek bij RRW 

Verbalisant:   

 

. 
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KHAN, Romieram, geboren op 25 

december 1979 te Guyana. 

 

Wonende te Van Drimmelenpolder 

serie B nummer 59 in het district 

Nickerie. 

 

Status:Verdachte 

Ter zake: Moord; doodslag zoals 

omschreven in de artikelen 349 en 

347 van het Surinaams wetboek 

van strafrecht. 

 

Geslacht: Mannelijk 

Etniciteit: Hindoestaan 

Huidskleur: Bruin 

Haardracht: Sluik 

Postuur: Slank 

Lengte: 1.75 m 

Bijz.:  

 

 

Opsporing aangevraagd door de 

afdeling Recherche Regio West op 

10 februari 2020. 

Tel 0231333, het Command 

Center op 115 of dichtstbijzijnde 

politiepost. 

H.O.V.J. Ip Isaacs, Bryan 

 

Zaak no: 582 / 2016 

Ressort Nieuw-Nickerie. 

 

Betrokkene wordt gezocht ter zake 

Moord; doodslag zoals 

omschreven in de artikelen 349 en 

347 van het Surinaams wetboek 

van strafrecht. 

 

Lauten, B. heeft haar woning aan 

de Botstraat 79 in het district 

Nickerie verlaten, omdat haar ex-

man Khan, Romieram, haar vaak 

mishandelde. Lauten woont in bij 

haar zus in Paramaribo, terwijl 

Khan, R. nog in de woning van 

Lauten aan de Botstraat blijft. Op 

vrijdag 29 juli 2016, reisde Lauten, 

B. samen met haar zus Kiene, 

Esseliene en diens kleindochter af 

naar Nickerie. Aangekomen bij de 

woning van Lauten aan de 

Botstraat, merkte zij op dat Khan, 

R. in dronken toestand verkeerde. 

Kiene, E. en diens kleindochter van 

5 jaar, namen hun intrek in 

bedoelde woning, terwijl Lauten, 

B. bij haar vriendin haar intrek 

nam, omdat zij het gedrag van haar 

ex-man kent. De volgende dag 

zaterdag 30 juli 2016, belde Lauten 

har zus Kiene een aantal keren op, 

echter werd haar oproep niet 

beantwoord. Lauten begaf zich 

toen naar haar woning. Bij de 

woning aangekomen haarde zij het 



5 jarig meisje huilen en in de 

woning trof zij het levenloos 

lichaam van haar zus Kiene, 

Esseliene aan. Het gezicht van 

Kiene was besmeurd met gestold 

bloed. In de woning werd een 

moker aangetroffen waarmee 

Kiene aan haar hoofd werd 

geslagen. 

 

Zaak in onderzoek bij RRW 

Verbalisant:   
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Haps Regillo René Ronald, 

geboren op 2 augustus 1994 te 

Paramaribo, wonende aan de 

Mathoerastraat nummer 12 te 

Paramaribo. 

Status; verdachte  

Ter zake diefstal met 

geweldpleging 

Art: 372; Sur. Wetb. V. 

strafrecht 

Geslacht; Mannelijk  

Etniciteit ; Creool 

Huidskleur; bruin 

Haardracht: kroes  

Postuur: fors gebouwd  

Lengte ; ---- 

Tatoeage : 

Opsporing aangevraagd door 

kapitale delicten op zaterdag 15 

februari 2020 

 Tel 403645, het Command 

Center op 115 of 

dichtstbijzijnde politiepost. 

H.O.V.J. Ip. Bouman  

 

 

Zaak no: BZC0068/2020 

 

HAPS wordt ervan verdacht 

zich op 14 januari dezes in 

verenging schuldig te hebben 

gemaakt aan een gewapende 

overval op de ondernemer 

SARDJOE, O. welke overval 

gepleegd is aan de 

Gongrijpstraat te Paramaribo. 

 

Zaak in onderzoek KD. 
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Vaniel Irvin Jules alias 

Momjom of Mollo, geboren 1 

april 1982 in het district 

Brokopondo en wonende te 

Phedra in het district 

Brokopondo.  

 

Status:Verdachte 

Ter zake: Diefstal met 

geweldpleging. 

Art.: 372; 372 jo 72 jo 73 van 

het Surinaams Wetb. van 

strafrecht. Alsook overtreding 

van de vuurwapenwet de 

artikelen 9 en 15 

Geslacht: Mannelijk 

Etniciteit:  

Huidskleur:  

Haardracht:  

Postuur: slank 

Lengte:  

Bijz.  

Vuurwapengevaarlijk 

Vluchtgevaar 

Verzet pleger 

Opsporing aangevraagd door de 

afdeling Recherche Regio 

Midden op 17 februari 2020. 

Tel 582050, 582203, 582200, 

08841713 het Commando Center 

op 115 of dichtstbijzijnde 

politiepost. 

H.O.V.J.  Isrie. P. 

 

 

Zaak no 21/2020. Station 

Brokopondo 

Nadat With Raoel alias “Oela” 

het voertuig, PG 50-95 heeft 

gehuurd, liet hij zich samen met 

Vaniel  Irvin Jules alias 

Momojon of Mollo en twee tot 

nog toe onbekende mannen, 

vervoeren met dit voertuig, door 

zijn neefje genaamd Wolloe 

Artus  Richard, naar het dorp 

Klaaskrrek, gelegen in het 

district Brokopondo. In 

voornoemd dorp werd de 

Supermarkt houder Lin Shi, 

Sheng en zijn beroofd van hun 

geld en een cellulair toestel. Het 

gelukte de politie met 

medewerking van de 

gemeenschap van het dorp om 

de bestuurder van het voertuig, 

de verdachte Wolloe Artus 

Richard, in de nabije omgeving 

aan te houden. Aan de hand 

van de verklaringen van de 

slachtoffers en 

verklaringen/beschrijving van 

de gemeenschap, gelukte het de 

politie om de verdachten: With 

Raoul alias “Oela” en Vaniel, 

Irvin, Richards, alias 



“Momojon of Mollo” in beeld te 

brengen.  

Zaak in onderzoek bij van RRM. 

Verbalisant:  

 

. 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

654 

Verdachte Vrede Jurgen 

Renwick alias Pitje, geboren 

op 2 februari 1987 in het 

district Brokopondo, wonende 

te Leiding 8 en te Nieuw 

Lombe in het district 

Brokopondo 

 

Status:Verdachte 

Ter zake: Gekwalificeerde 

diefstal; Mishandeling en 

bedreiging met enig misdrijf 

tegen het leven. 

Art.: 371; 360 en 345 van het 

Surinaams Wetb. van strafrecht. 

Geslacht: Mannelijk 

Etniciteit:  

Huidskleur:  

Haardracht:  

Postuur: slank 

Lengte:  

Bijz.  

Vuurwapengevaarlijk 

Vluchtgevaar 

Verzet pleger 

Opsporing aangevraagd door de 

afdeling Recherche Regio 

Midden op 17 februari 2020. 

Tel 582050, 582203, 582200, 

08841713 het Commando Center 

op 115 of dichtstbijzijnde 

politiepost. 

H.O.V.J.  Isrie. P. 

 

In de nacht van dinsdag 10 

december 2019 op woensdag 11 

december 2019, zijn 3 

buitenboardmotoren bij de 

aanmeersteiger van het dorp 

Kaajapaati te Boven – Suriname, 

in het district Sipaliwini, 

weggenomen ten nadele van de 

heer Adjako, Dennis. In dezelfde 

maand december 2019 heeft 

Vrede, Jurgen, Renwick, alias 

“PITJE” een der weggenomen 

buitenboardmotoren beleend bij 

Pinas Fabian. Pinas, die niet 

vermoedde, dat het een gestolen 

goed was, probeerde deze 

buitenboordmotor te verkopen 

voor dezelfde benadeelde, ten 

gevolge waarvan hij werd 

aangehouden. Pinas Fabian, 

alsook de tussenpersoon, Pryor 

Yverna, die in verband hiermee 

(de belening) is aangehouden en 

hebben duidelijk aangegeven, 

dat de buitenboardmotor van 

Vrede, Jurgen Renwick, alias 

“Pitje” afkomstig is. Op 

aanwijzing van Pryor, werd de 

verdachte Vrede Jurgen 

opgespoord. Echter wist hij uit 

handen van de justitie te blijven. 

  

Op maandag 10 februari 2020 

werd de politie getipt, dat de 

voortvluchtige verdachte, Vrede 

Jurgen Renwick, alias “ Pitje” 



bezig is een wasi (kruiden bad) 

te nemen in het dorp Nieuw – 

Lombe. Verder luidde de 

informatie, dat betrokkene 

voorbereiding maakte om naar 

Nederland te vluchten. Naar 

aanleiding van dit bericht, is een 

inval gepleegd te Nieuw – 

Lombe’, echter bleek dat de 

verdachte op de hoogte was van 

de komst van de politie en 

zodoende wist te ontkomen. 

Nadat de politie vertrokken was, 

heeft de verdacht Vrede 

voornoemd, de dorpsbewoner/de 

heer Fonkie Hugo Delano, 

mishandeld en hem daarbij met 

de dood bedreigd. De verdachte 

is van mening dat de heer Fonkie 

hem verraden heeft bij de politie 

en dat hij hem daardoor 

mishandelde. Voorts dat hij hem 

dood zal schieten. 

 

Zaak no 66/2020. Station Atjoni 

Zaak in onderzoek bij van RRM. 

Verbalisant:  

 

. 
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Naam van de verdachte: 

Misidjan Delano Brayen alias 

faya Biga. 

Geboortedatum: onbekend. 

Adres: Carolinastraat 3 te 

Paramaribo 

Status; verdachte  

Art: 372; 372 jo 72; 372 jo 73; 

Sur. Wetb. V. strafrecht 

Geslacht; mannelijk 

Etniciteit: boslandcreool 

Huidskleur; dk bruin 

Haardracht; rasta 

Postuur;   

Lengte; onbekend 

Tatoeage: onbekend 

Byz.Kenm.:  

 

Vuurwapen gevaarlijk 

 

 

Opsporing aangevraagd door 

kapitale delicten op donderdag 

19 februari 2020.  

 Tel 403645/ 403252, het 

Command Center op 115 of 

dichtstbijzijnde politiepost. 

H.O.V.J. Ip. Bouman 

 

Zaak in onderzoek KD 

 

Toegewezen aan: 
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Naam van de verdachte: Jimmy 

(overige gegevens ontbreken) 
Geboorte plaats en datum                   

: Onbekend 

Woonplaats: Paramaribo 

Adres: vermoedelijk 

Gomperstraat bij restaurant 

“Royal”. (eigenaar) 

 

Status; verdachte  

Art: 362; 345 van het Sur. 

Wetb. V. strafrecht 

Geslacht; mannelijk 

Etniciteit: chinees 

Huidskleur; licht 

Haardracht; sluik 

Postuur; slank 

Lengte; onbekend 

Tatoeage: onbekend 

Byz.Kenm.:  

 

Vuurwapen gevaarlijk 

Opsporing aangevraagd door 

kapitale delicten op donderdag 

19 februari 2020.  

 Tel 403645/ 403252, het 

Command Center op 115 of 

dichtstbijzijnde politiepost. 

 

H.O.V.J. Ip. Bouman 

 

Het strafbaar feit is gepleegd 

in een restaurant aan de 

Prinsenstraat # 47 te 

Paramaribo 

 

Zaak in onderzoek KD 

 

Toegewezen aan: 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

658 

Naam van de verdachte: Wong 

siu Yeun (overige gegevens 

ontbreken) 
Geboorte plaats en datum                      

: Onbekend 

Woonplaats en adres zijn 

onbekend                                              
 

 

Status; verdachte  

Art: 362; 345 van het Sur. 

Wetb. V. strafrecht 

Geslacht; mannelijk 

Etniciteit: chinees 

Huidskleur; licht 

Haardracht; sluik 

Postuur; slank 

Lengte; onbekend 

Tatoeage: onbekend 

Byz.Kenm.:  

 

Vuurwapen gevaarlijk 

 

 

Opsporing aangevraagd door 

kapitale delicten op donderdag 

19 februari 2020.  

 Tel 403645/ 403252, het 

Command Center op 115 of 

dichtstbijzijnde politiepost. 

H.O.V.J. Ip. Bouman 

 

Het strafbaar feit is gepleegd 

in een restaurant aan de 

Prinsenstraat # 47 te 

Paramaribo 

 

Zaak in onderzoek KD 

 

Toegewezen aan: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

659 

Naam en voornamen van de 

verdachte: ANSOE  Cedrick 

Romeo alias “ Bad Ranky of 

Bad Rankyn” 

Geboorte plaats en datum: 

Onbekend.                 

 Wonende te Paramaribo aan 

de Abongrastraat # 11 

Status; verdachte  

Art: 347; 349; 372; Sur. Wetb. 

V. strafrecht 

Geslacht; mannelijk             

Etniciteit: marron             

Huidskleur; dk bruin         

Haardracht; plat geknipt      

Postuur; fors                             

Lengte; onbekend                

Tatoeage : onbekend 

 

Vuurwapen gevaarlijk 

 

Opsporing aangevraagd door 

kapitale delicten op donderdag 

19 februari 2020.  

 Tel 403645/ 403252, het 

Command Center op 115 of 

dichtstbijzijnde politiepost. 

H.O.V.J. Ip. Bouman 

 

Het strafbaar feit is gepleegd 

a/d Welgedacht A weg. Het 

slachtoffer is komen te 

overlijden.  

 

Zaak in onderzoek KD 

 

Toegewezen aan: 

 

 

 

 
 

660 

Naam en voornamen van de 

verdachte: TELOE Armando 

Wilnardo alias Mando 

Geboorte plaats en datum: 

Onbekend.                 

Wonende te Paramaribo aan 

de oud pad van Wanica 

nummer 9 

Status; verdachte  

Art: 372; 372 jo 72; 372 jo 73; 

Sur. Wetb. V. strafrecht 

Geslacht; mannelijk 

Etniciteit: Marron 

Huidskleur; dk. Bruin 

Haardracht; kroes/ plat 

geknipt 

Postuur;   

Opsporing aangevraagd door 

kapitale delicten op donderdag 

19 februari 2020.  

 Tel 403645/ 403252, het 

Command Center op 115 of 

dichtstbijzijnde politiepost. 

H.O.V.J. Ip. Bouman 

 

 

Zaak in onderzoek KD 

 

Toegewezen aan: 



Lengte; onbekend 

Tatoeage: onbekend 

 

Vuurwapengevaarlijk 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

662 

Naam: Marcello Costa.  

Geboortedatum: onbekend. 

Geen vaste woon of 

verblijfplaats. 

 

Status:Verdachte 

Ter zake: 

Art.: 349;347 van het 

Surinaams Wetb. van strafrecht. 

Geslacht:  

Etniciteit:  

Huidskleur:  

Haardracht:  

Postuur: Lengte:  

Bijz. Volgens de informant 

heeft de verdachte een kort en 

mollig postuur, terwijl zijn 

linkeroog scheel is.  

 

Vuurwapengevaarlijk 

Vluchtgevaar 

 

Opsporing aangevraagd door de 

afdeling Recherche Regio 

Midden op 21 februari 2020. 

Tel 582050, 582203, 582200, het 

Commando Center op 115 of 

dichtstbijzijnde politiepost. 

H.O.V.J. Ip. Norah.G. 

 

Zaak no 125/19. Station 

Brokopondo  

Zaak in onderzoek bij van RRM. 

Verbalisant: Sawiran Giriano 

Avp 1e kl 

 

. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

663 

 

Gambier Mirano Waldy 

Alfred. 

Geboren op 25 Juni 1981.  

Geen beroep.  

Wonende aan de Titostr nr 54 

of Jagernath Lachmanstr nr 

245   te Paramaribo  

 

Status; verdachte 

Delict: 1, 2 en 3 van de wet 

Strafbaarstelling Money 

Laundering en opzetheling; 

art 480 Sr 

.SIGNALEMENTEN  

Geslacht; mannelijk 

Etniciteit; creool 

Huidskleur; bruin 

Haardracht; plat 

Postuur ;fors 

Lengte ; 1.80m 

Tatoeage : onbekend  

 

Byz.Kenm: 

 

Opsporing aangevraagd door 

FED (Fraude en Economische 

Delicten) op 21 februari 2020. 

Tel 451313, 455830 en het 

Command Center op 115 of 

dichtstbijzijnde politiepost. 

H.O.V.J. Ip. Nibte.E. D.  

 

Off.v. just.  

 

Zaak no:BZC  BZC  

0075/2020 
 

Zaak in onderzoek afd. Fraude. 

 

 

.  

 

Onderzoekers: Oi Moesnadi 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

694 

Naam: Hoefdraad Gillmore 

Andre.  

Geboortedatum: 17 december 

1962 in het district Suriname 

Woonplaats Paramaribo. 

Adres: Eusieweg nummer 40. 

 

Status:Verdachte) 

Ter zake:  

Overtreding Bankwet; 

Overtreding Wet 

Moneylaundring; 

ambtsverduistering en 

oplichting, zoals aangegeven in 

het Surinaams Wetb. van 

strafrecht. 

Geslacht: mannelijk  

Etniciteit: creool 

Huidskleur: bruin 

Haardracht: kroes 

Postuur: mollig/gezet 

Lengte: 1,75 

Bijz.  

 

 

Opsporing aangevraagd door de 

Anti-Corruptie unit, op 10 

augustus 2020 

Tel 8963827/ 8563597, het 

Commando Center op 115 of de 

dichtstbijzijnde politiepost. 

Namens de Procureur-Generaal 

bij het hof van justitie, de h.o.v.j.  

Ramsukul. D. 

 

Zaak in onderzoek bij Anti 

Corruptie Unit. 

Verbalisant:  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

695 

 

 

 

Naam: Fonkel Clinton alias 

Rasta /Kodjo/Claudio, geboren 

op 11 april 1992 te 

Paramaribo. 

De verdachte is ook geheten, 

Barthelemy Norvill, geboren 

op 8 augustus 1991 te Cayanne 

in Fransguyana. 

Status; verdachte  

Terzake: Moord; dooslag 

Geslacht; Mannelijk               

Etniciteit; Boslandcreool 

Huidskleur; bruin              

Haardracht: kroes                   

Postuur: forsgebouwd             

Lengte; ---- 

Tatoeage 

Opsporing aangevraagd door 

kapitale delicten op donderdag 

13 juli 2020.  

 Tel 8557421/ 403645, het 

Command Center op 115 of 

dichtstbijzijnde politiepost. 

H.O.V.J. Ip. Bouman.H 

 

 

De verdachte FONKEL Clinton 

wordt ervan verweten zich 

schuldig te hebben gemaakt aan 

Moord/doodslag van het 

slachtoffer, De Los Santos 

Mateo Catheline Elizabeth, aan 

de Irsillastraat nummer 28 te 

Paramaribo. 

 

 

 

 

Zaak nummer: BZC   /2020. 

 

Zaak in onderzoek KD. 

 

 

 



 

 

 

 

730 

Alias naam “Ghandoe”.  

Ongeveer 42 jaar oud 

Overige gegevens ontbreken.   

Status: Verdachte 

 

Ter zake;  

Art.: 372 van het Wetb. strafrecht. 

  

 

Geslacht; Mannelijk 

Etniciteit:  

Huidskleur; donkerbruin. 

Haardracht; plat geknipt. 

Postuur: kort 

 

Lengte 

. 

De verdachte is 

vuurwapengevaarlijk 

 

Opsporing aangevraagd door de 

afdeling Recherche Regio Oost 

op donderdag 24 februari 2022. 

Tel, 0357040/0357030 de 

Centrale Meldkamer op 115 of 

dichtstbijzijnde politiepost. 

H.O.V.J. Ip. Bhoelan. M.N. 

 

Zaak in onderzoek bij: 

KONINGFERANDER, E 

Zaak nummer: RRO: 15; 20 en 

21/2022 en 334/2021. 

 

Korte omschrijving van de zaak: 

De verdachte heeft zich 

meerdere keren schuldig 

gemaakt aan berovingen op de 

Marowijne en Lawa rivier. De 

recente berovingen die de 

verdachte heeft gepleegd zijn op: 

-Zondag 28 november 2021 bij 

een supermarkt te nederzetting 

Apoema Tapoe in het district 

Sipaliwini. Bij deze beroving 

was hij vergezeld van Alawe, 

Sunny alias Tjon; Natty en 

anderen. De buit bij deze 

beroving is 40.000 SRD; euro 

3000; US 1000; 150 gram ruw 

goud; cellulair toestellen en 

andere spullen. 

-Vrijdag 14 januari 2022 op de 

Pompie soela op de Lawa rivier. 

Bij deze beroving was hij 

vergezeld van ene Alawe, Sunny 



alias Tjon; Natty en Apagi, Iwan 

alias “Robo”. De buit van deze 

beroving is 94 gram ruw goud; 

gouden sieraden met een gewicht 

van 47 gram; cellulair toestellen 

en lijfkleren.  

-Maandag 17 januari 2022 op de 

Lawa rivier ter hoogte van het 

Frans dorp Wakapoe in het 

district Sipaliwini. Bij deze 

beroving was hij vergezeld van 

ene Alawe, Sunny alias Tjon; 

Natty en Apagi, Iwan alias 

“Robo”. Laatstgenoemde werd 

kort na de beroving aangehouden 

door leden van het RBTO. Op 

hem werden een AR 15 

automatische machinegeweer; 

een meerschoten jachtgeweer en 

een vuistvuurwapen 

aangetroffen. De buit bij deze 

beroving bestaat uit een tas 

inhoudende meer dan anderhalve 

kilo ruw goud; een groot 

geldbedrag in Euro en 

Amerikaanse dollars; cellulair 

toestellen en andere spullen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

666 

 

Tegen deze verdachte was er al 

eerder een een intern 

opsporingsverzoek gedaan. Thans 

heeft hij zich wederom schuldig 

gemaakt aan andere strafbare feiten.  

Naam: ALAWE, Sonny.   

Roepnaam: “TJON “ .                   

Geb datum: onbekend                            

Adres: onbekend 

 

 

Status: Verdachte 

 

Ter zake; Diefstal met 

geweldpleging  

 

Art.: Art: 372 jo 70  van het 

wetb.v. strafrecht. 

  

Geslacht; Mannelijk 

Etniciteit:  

Huidskleur;  

Haardracht;  

Postuur: Lengte;  

Signalementen: Boslandcreool; 

bruine huidskleur; gemiddelde 

lichaamslengte; fors gebouwd 

platte dak als haardracht; grote 

bard en is ongeveer 44 of 46 

jaar oud. 

 

 

Vuurwapengevaarlijk 

 

Bijz.:  

 

Opsporing aangevraagd door de 

afdeling Recherche Regio Oost 

op maandag 2 maart 2020. 

Wederom aangevraagd op 24 

februari 2022.  

Tel, 0357040/0357030 de 

Centrale Meldkamer op 115 of 

dichtstbijzijnde politiepost. 

H.O.V.J. Ip. Yaph. 

 

 

Zaak in onderzoek bij agent 

Koningferander, E. 

Zaak nummer: RRO: 15; 20 en 

21/2022 en 334/2021.             

Korte omschrijving van de zaak: 

Plaats delict: Goud nederzetting 

Mama Djuka …..Sipaliwinie . 

Datum gepleegd: Maandag 04 

maart 2019. 

Korte omschrijving van de 

nieuwe strafbare feiten: 

De verdachte heeft zich 

meerdere keren schuldig 

gemaakt aan berovingen op de 

Marowijne en Lawa rivier. De 

recente berovingen die de 

verdachte heeft gepleegd zijn op: 

-Zondag 28 november 2021 bij 

een supermarkt te nederzetting 

Apoema Tapoe in het district 

Sipaliwini. Bij deze beroving 

was hij vergezeld van Ghandoe; 

Natty en anderen. De buit bij 



deze beroving is 40.000 SRD; 

euro 3000; US 1000; 150 gram 

ruw goud; cellulair toestellen en 

andere spullen. 

            -Vrijdag 14 januari 2022 

op de Pompie soela op de Lawa 

rivier. Bij deze beroving was hij 

vergezeld van ene Ghandoe; 

Natty en Apagi, Iwan alias 

“Robo”. De buit van deze 

beroving is 94 gram ruw goud; 

gouden sieraden met een gewicht 

van 47 gram; cellulair toestellen 

en lijfkleren.  

            -Maandag 17 januari 

2022 op de Lawa rivier ter 

hoogte van het Frans dorp 

Wakapoe in het district 

Sipaliwini. Bij deze beroving 

was hij vergezeld van ene 

“Ghandoe; Natty en Apagi, Iwan 

alias “Robo”. Laatstgenoemde 

werd kort na de beroving 

aangehouden door leden van het 

RBTO. Op hem werden een AR 

15 automatische machinegeweer; 

een meer schoten jachtgeweer en 

een vuistvuurwapen 

aangetroffen. De buit bij deze 

beroving bestaat uit een tas 

inhoudende meer dan anderhalve 

kilo ruw goud; een groot 

geldbedrag in Euro en 

Amerikaanse dollars; cellulair 

toestellen en andere spullen.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

731 

Alias naam  “Natty” en 

“Natural”.”.  

Ongeveer 32 jaar oud 

Overige gegevens ontbreken.   

Status: Verdachte 

 

Ter zake;  

Art.: 372 van het Wetb. strafrecht. 

  

 

Geslacht; Mannelijk 

Etniciteit:  

Huidskleur;  

Haardracht 

Postuur: kort 

 

Lengte 

. 

De verdachte is 

vuurwapengevaarlijk 

 

 

Signalementen: Slank; lang; 

bruine huidskleur; kwiekwieba 

haardracht; grote volle bard; 

litteken van een snee op zijn 

linkerwang en is ongeveer 32 jaar 

oud. 

Opsporing aangevraagd door de 

afdeling Recherche Regio Oost 

op donderdag 24 februari 2022. 

Tel, 0357040/0357030 de 

Centrale Meldkamer op 115 of 

dichtstbijzijnde politiepost. 

H.O.V.J. Ip. Bhoelan. M.N. 

 

Zaak in onderzoek bij: 

KONINGFERANDER, E 

Zaak nummer: RRO: 15; 20 en 

21/2022 en 334/2021. 

 

Korte omschrijving van de zaak: 

Bovde v   de verdachte heeft zich meerdere 

keren schuldig gemaakt aan 

berovingen op de Marowijne en 

Lawa rivier. De recente 

berovingen die de verdachte heeft 

gepleegd zijn op: 

-Zondag 28 november 2021 bij 

een supermarkt te nederzetting 

Apoema Tapoe in het district 

Sipaliwini. Bij deze beroving was 

hij vergezeld van Alawe, Sunny 

alias Tjon; Ghandoe en anderen. 

De buit bij deze beroving is 

40.000 SRD; euro 3000; US 

1000; 150 gram ruw goud; 

cellulair toestellen en andere 

spullen. 

                  -Vrijdag 14 januari 2022 op de 

Pompie soela op de Lawa rivier. 

Bij deze beroving was hij 

vergezeld van ene Alawe, Sunny 



alias Tjon; Ghandoe en Apagi, 

Iwan alias “Robo”. De buit van 

deze beroving is 94 gram ruw 

goud; gouden sieraden met een 

gewicht van 47 gram; cellulair 

toestellen en lijfkleren.  

                  -Maandag 17 januari 2022 op de 

Lawa rivier ter hoogte van het 

Frans dorp Wakapoe in het 

district Sipaliwini. Bij deze 

beroving was hij vergezeld van 

ene Alawe, Sunny alias Tjon; 

Ghandoe en Apagi, Iwan alias 

“Robo”. Laatstgenoemde werd 

kort na de beroving aangehouden 

door leden van het RBTO. Op 

hem werden een AR 15 

automatische machinegeweer; 

een meer schoten jachtgeweer en 

een vuistvuurwapen 

aangetroffen. De buit bij deze 

beroving bestaat uit een tas 

inhoudende meer dan anderhalve 

kilo ruw goud; een groot 

geldbedrag in Euro en 

Amerikaanse dollars; cellulair 

toestellen en andere spullen.  

 

 

 



 

 

 

 

729 

Naam van de verdachte: Tosini, 

Enso alias “Kartel” of “Kater”. 

 Wonende aan de 

Asidonhopostraat nummer 25 te 

Paramaribo.  

Overige gegevens ontbreken.   

. Status: Verdachte 

 

Ter zake;  

Art.: 349jo70; 345; 360 en 342, 

van het Wetb. strafrecht. 

  

Geslacht; Mannelijk 

Etniciteit:  

Huidskleur;  

Haardracht;  

Postuur:  

 

Lengte;  

Bijz.:  

 

Opsporing aangevraagd door de 

afdeling Recherche Regio Oost 

op donderdag 24 februari 2022. 

Tel, 0357040/0357030 de 

Centrale Meldkamer op 115 of 

dichtstbijzijnde politiepost. 

H.O.V.J. Ip. Bhoelan. M.N. 

 

Zaak in onderzoek bij: 

KONINGFERANDER, E. 

Zaak nummer: RRO: 290/21 

Korte omschrijving van de zaak: 

. 

De verdachte heeft zich op 

woensdag 29 september 2021 te 

goudzoekersnederzetting 

Grankreek in het district 

Sipaliwini, schuldig gemaakt aan 

poging moord; zware 

mishandeling; poging tot zware 

mishandeling; mishandeling; 

bedreiging met enig misdrijf 

tegen het leven gericht. Het 

slachtoffer is Asente, Ojinka . 

 

 

 


