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STATEMENTS op 22-11 ‘22 

BIJ DE LAUNCH VAN ‘VIJFNEGENZEVEN NETWERKEN:’  

JOHN GOEDE, Oprichtings Secretaris 

JUPTA ITOEWAKI, Oprichtings Penningmeester  

RUBEN DEL PRADO, Oprichtings Voorzitter   

 

 

John Goede 

Het verschil maken in ons land, doe je door samen aan te pakken. Samen neem je 
het initiatief om netwerkverbindingen te maken, en zo onze kans op succes groter te 
maken.   

Door decennialange corruptie en wanbestuur van de beleidsmakers hebben veel 
mensen in Suriname het vertrouwen in de overheid en de politiek verloren. Daarbij 
komt dat de politieke partijen niets te melden hebben over grote vraagstukken van 
deze tijd. Vraagstukken op de gebieden van: grondenrechten en wonen; 
gezondheidszorg en onderwijs; het milieu; migratie; onze culturen; arbeid en armoede.   

Voor dit verlies van vertrouwen zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Eén daarvan 
is de concentratie van macht en kapitaal in handen van een klein deel van de 
samenleving. Deze concentratie van macht heeft direct verband met gebrek aan 
democratie binnen politieke partijen en met hun monopolie op de selectie van 
kandidaten voor politieke functies.  

Ook gebrek aan burgerparticipatie in de verdere ontwikkeling van ons land en onze 
democratie is een oorzaak.  
 

Ik ben John Goede.  Als sportman en coach, voor vooral jongeren, ben ik 
medeverantwoordelijk voor bijdragen aan de ontwikkeling en in stand houden van 
onze democratie, respect, kwaliteit en team- cohesie.  

Met de expertise van ons allen, gaan we doelgericht aan de slag in ‘VijfNegenZeven 
Netwerken’. 
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De werkwijze van ‘Vijf Negen Zeven Netwerken’ is om netwerken van sport- en 
buurtorganisaties, ngo’s, verenigingen, stichtingen, platforms, bewegingen en zo 
voorts, met elkaar in verbinding brengen. Inclusief en dwars door filosofie, 
levensbeschouwing, plaats van herkomst, en ook dwars door persoonlijke 
partijpolitieke voorkeuren, gaan we samenwerken aan de realisatie van onze 
doelstellingen, geleid door de duurzame ontwikkelingsdoelen, de SDGs.  

De werkwijze van ‘VijfNegenZeven Netwerken’ is nieuw en vernieuwend. Het 
vertrekpunt is het vertrouwen dat we hebben in elkaar als Surinamers én in onze 
deskundigheden en liefde voor ons land. Hiermee gaan we een sterk en positief 
toekomstbeeld ontwikkelen voor Suriname.  

‘VijfNegenZeven Netwerken’ begint met een lege, schone bladzijde, die 
samenwerkend ontwikkeld wordt tot resultaten, waarbij de behoeften van Surinamers 
centraal staan.    

‘VijfNegenZeven Netwerken’ heeft alle Sranansuma nodig. Kom! We geven onszelf 
een NIEUWE kans op een betere toekomst!  

 

 

 

Jupta Itoewaki 

 

Ёwetomam tёw ka їwekїtomo 

Tawakinma wai ёmёktop kom pёk talёnё. 

 

Ik ben Jupta Itoewaki, een Inheemse Wayana-vrouw. Samen met John Goede en 

Ruben del Prado maak ik deel uit van het oprichtingsbestuur van ‘VijfNegenZeven 

Netwerken.’ 

Ons land, de Republiek Suriname, is in november 1975, nu 47 jaar geleden, ontstaan 

met een belofte van gelijkheid en kansen voor alle mensen. Ondanks de vooruitgang 

die we door de jaren heen hebben geboekt, hebben we die belofte nooit volledig 

waargemaakt. 

Dat geldt vooral als het gaat om het hooghouden van de rechten en waardigheid van 

de inheemse bevolking, die al hier was, lang voordat de kolonisatie van de Amerika’s 

begon.  

Sinds mensenheugenis hebben Inheemse volkeren levendige en diverse culturen 

opgebouwd - waarbij we gronden, taal, spiritualiteit, kennis en traditie van generatie 

op generatie beschermen.  

Erkenning van de traditionele gronden van de Inheemsen betekent erkenning van 

Suriname’s eeuwenlange geschiedenis, die veel verder reikt dan kolonisatie.  
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Die erkenning betekent ook de volkeren respecteren, die zijn blijven wonen in dit 

gebied, en wier praktijken en spiritualiteit tot nu toe verbonden zijn met het ons gehele 

land en zijn bewoners. 

In de statuten van ‘VijfNegenZeven Netwerken’, geënt op de duurzame 

ontwikkelingsdoelen, de SDGs, staan de bescherming en het behoud van ons milieu 

centraal.  

Realiseert u zich dat Inheemsen en Marrons leven en wonen in 80 procent van ons 

ecosysteem? Een gebied dat onmisbaar is voor ons klimaat, ons zoetwater en onze 

voedselveiligheid. Dit is niet alleen belangrijk voor de mensen die daar wonen.  

Iedereen, ook ver buiten onze landsgrenzen, zal er voordeel van hebben als wij de 

kennis, de politieke wil en de middelen hebben om onze bossen en onze rivieren te 

beschermen.  

De rechten op de gronden behoren toe aan de mensen die hier oorspronkelijk, al vele 

duizenden jaren geleden, naartoe kwamen. Onze opdracht is niet om alleen deze 

gebieden te beschermen. De twee Indianen tillen het wapenschild voor geheel 

Suriname. Zij zijn het symbool van deze verantwoordelijkheid; van deze belofte. 

We gaan vandaag nieuwe verbindingen aan in Suriname; wie je ook bent of waar je 

ook bent, om een toekomst van niet-verbroken beloften en van rechtvaardigheid voor 

iedereen te ondersteunen. 

Wij rekenen erop dat u, samen met ons, een nieuw tijdperk binnenstapt. Een nieuw 

begin, nieuwe kansen, omdat het anders moet … en kan. 

 

Ipok manai!! Dank u wel!!! 

 

 

 

Ruben del Prado 

Suriname koos twee en een half jaar geleden 51 mensen die nu onze belangen in De 

Nationale Assemblee behartigen; individuen die onze wetten maken en die onze 

regering kritisch volgen, begeleiden en corrigeren. Althans, dat namen wij aan.   

Na de verkiezingen mochten wij verwachten dat de parlementariërs hun politieke 

verschillen en kleuren opzij zouden zetten en zouden samenwerken voor ons welzijn 

- als natie. Dat is helaas niet de realiteit na verkiezingen.  
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Ik ervaar dagelijks dat werken en nadenken over oplossingen in het belang van 

Suriname, door medeburgers wordt gezien als de ondersteuning van een bepaald 

politiek machtscentrum. Ze zeggen: “Je kunt slechts meepraten over ontwikkeling en 

kritisch zijn als je een politieke kleur hebt.” 

Ik heb ook ervaren dat opkomende politieke leiders, van wie de meeste zijn begonnen 

als activisten, niet bereid waren om gezamenlijk op pad te gaan.  

Ik zag wantrouwen. En deelname aan de verkiezingen werd hun belangrijkste doel.  

Na verschillende goedbedoelde interacties met deze zogezegde progressieven werd 

duidelijk dat er niets echt nieuw en fris was aan de meeste aspirant-ambtsdragers.  

De ouderwetse, traditionele politieke cultuur voerde nog steeds de boventoon. Een 

politieke cultuur met een beloningsysteem voor loyaliteit in plaats van voor 

professionaliteit. Die ervaringen hebben mijn enthousiasme niet afgeremd. Ze hebben 

mij juist gestimuleerd om door te gaan.  

Samen met de medeoprichters van deze politieke organisatie, John Goede en Jupta 

Itoewaki, stel ik mij een associatie van netwerken voor, die democratisch ingediende 

ideeën en strategieën samenbrengt en geen populistische opvattingen of 

overtuigingen nastreeft. Deze associatie is geen samenwerking van redders, klagers 

of slachtoffers, maar een ontmoeting van betrokken en attente personen die willen 

leren en vooral oplossingen willen aandragen.  

Mensen, die werken in pragmatische, relevante en wederzijds voordelige 

partnerschappen voor passende, werkelijk slimme resultaten. 

De beweging ‘Kandidaten van het Volk’ en het platform ‘Seti SRnan’ hebben mij laten 

zien dat er goede mensen zijn, die deel willen zijn van een netwerk van netwerken en 

die willen samenwerken aan ontwikkelingsvisies, strategieën en activiteiten, en die 

het politiek leiderschap verantwoordelijk stellen voor resultaten.  

 

Ik verwijs naar de presentatie van doctor Kirtie Algoe van enige dagen geleden, bij de 

politieke partij DOE.  Ja! ‘VijfNegenZeven Netwerken’ gaat naar activiteiten van de 

politieke partij DOE. En zal ook gaan naar die van de VHP, de NPS, de ABOP, 

Pertjajah Luhur, NDP, de Amazonepartij en DA91.  
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Naar bijeenkomsten van de BEP, de SPA, A2020, STREI!, PRO, PALU, HVB - ja naar 

initiatieven van alle 54 partijen. Dwars door politieke kleur en filosofie. Want samen 

… zijn we Suriname in zijn veelheid en variatie; samen zijn we die ene boom. 

 

Kirtie Algoe zegt dat we een systeem hebben overgehouden dat corruptie voedt en 

professionalisme tegenhoudt. Een systeem dat ons afleidt van steeds nijpender 

problemen zoals genderongelijkheid, geweld, mental health-ziekten, verlies van 

kapitaal en talent, en het onvermogen om zelfvoorzienend te zijn.  

 

Dat systeem legt volgens Algoe onnodig veel accent op leiderschap, op individuen, 

die zichzelf naar voren schuiven en zich vaak schaamteloos op hun borst slaan dat ze 

belangrijker zijn dan de rest. Het zou juist zou moeten gaan om het vermogen jou 

aansprakelijk te stellen en ter verantwoording te laten roepen wanneer je inconsistent 

en bezijden de waarheid bent", aldus Kirtie Algoe.  

 

Ik stel vast dat er veel beloften niet zijn nagekomen en dat niet wordt uitgelegd waarom 

zaken op een bepaalde manier worden uitgevoerd. Dit duidt op de diepgewortelde 

cultuur van de traditionele partijen, die voorbijgaan aan het vermogen om te plannen 

en de plannen te kunnen verwezenlijken.  

 

Iedere Surinamer hoopt dat "de Surinaamse droom" uitkomt. Veel mensen hebben 

echter de hoop opgegeven: zij rekenen niet langer op een politiek wonder. Toch is het 

mogelijk om dit ideaal te verwezenlijken, wanneer een momentum en een drive 

worden gecreëerd door mensen die respectvol met anderen samenwerken. Mensen 

die gelijkgezinden kennen met dezelfde wensen, ambities en intenties, die zich 

bewegen in een technisch sociaal-politiek netwerk van eensgezinden, en niet 

afhankelijk zijn van de grillen van één traditionele politieke partijleider, een goeroe. 

Mensen ook voor wie meedoen aan verkiezingen niet centraal staat. 
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En als de maatschappelijke wens bestaat dat deze entiteit, VijfNegenZeven 

Netwerken’, te zijner tijd politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid neemt, en krijgt, om 

constitutionele hervormingen te realiseren, zullen voorwaarden worden ingebouwd 

om machtsconcentratie te vermijden; vooral om de opkomst van nieuw politiek talent 

mogelijk te maken. 

Het netwerk van netwerken ‘VijfNegenZeven Netwerken’ kiest de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen - de SDG's - als leidraad.  

De organisatie zal binnen haar netwerk bepalen welke strategieën zij zal toepassen 

om wederzijds overeengekomen ambities voor IEDEREEN in Suriname te realiseren. 

Het belangrijkste is dat ‘VijfNegenZeven Netwerken’ iedereen met een warm hart voor 

dit land omvat. 

We hebben echt maar één stuk land op deze aarde, dat we ons land kunnen noemen. 

Dit land is Suriname.  

Laten we met zijn allen onze omgeving schoonmaken en schoonhouden. Desnoods 

met een printa sibi. En laten we faja lobi een plek in onze harten geven, zodat we 

samen in liefde verder kunnen.  

 

Wij nodigen je uit om de nieuwe koers mee te bepalen.  

Ga je mee? 
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