
Beste districtsgenoot,
Wij Nickerianen houden erg veel van ons district en zijn altijd trots om Nickeriaan 
genoemd te worden, waar we ook zijn. Nickerie is het district dat bekend staat als 

de tweede stad van Suriname. Wij leveren de beste generaties als het gaat om 
scholing en op het gebied van veiligheid zijn wij het veiligst district van alle tien. 

Op het gebied van toerisme maken we daardoor ook goede stappen vooruit en als 
het gaat om gastvriendelijkheid en ondersteuning naar mekaar toe zijn wij veelal 
voorbeeldige burgers. Nickerianen zijn sociaal en behulpzame mensen die overal

 in Suriname een bijdrage leverend te vinden zullen zijn. Wij zijn religieus, 
hebben geloof in de almachtige en blijven vredelievend.

Onze ouders besteden tijd en aandacht aan de zorg en opvoeding van al hun 
kinderen die met goede normen en waarden grootgebracht worden. Onze kinderen 
blijven hun ouders tot in de laatste dagen van hun leven bijstaan met aandacht, zorg 

en verdriet tot het moment van afscheid nemen.

Als productie district zorgen wij ervoor dat Suriname noch rijst noch groente hoeft 
te importeren om zijn bevolking gezond te voeden. Ook wordt van ons zijde uit 
altijd wat valuta bijgedragen aan de staatskas. Velen van ons staan vroeg in de 

ochtend op om te arbeiden en anderen overnachten of blijven tot laat in de avond 
op de rijstvelden zodat we altijd een goede oogst kunnen hebben. Regen, zon, 

modder, slangen, bijen, vliegen, muskieten....niets houdt onze productieve 
gemeenschap tegen om een bijdrage te leveren als hardwerkende Nickeriaan. 

Steunt u ze, steunt u de ontwikkeling van ons land. Laten wij hun beschermen. 
Laten wij ons productie district beschermen. Laten wij ons allen beschermen.

Vandaag sta ik voor u als districts kind, kennisse, buurtgenoot en 
vertegenwoordiger, met het verzoek om samen met ons de 

neergang van ons district te stuiten, de neergang 
van ons land te stoppen. 
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Wie is Niesha Jhakry ?
 

Geboren als VHP’er uit een agrarisch gezin, is Niesha samen met haar 2 zussen en 
een broertje grootgebracht door vader Dew Jhakry en moeder Rita Hardien in de 
polder waar beide ouders sinds hun jonge jaren de dagelijkse kost winnen uit de 
rijstbouw en groenteteelt. Haar ouders hebben al hun kinderen gemotiveerd en 
gestimuleerd om verder te studeren, waardoor zij allemaal een diploma hebben. 

Dietin is MBO+ afgestudeerd in agro en momenteel bezig met een HBO opleiding, 
Risha is onderwijzeres en Meenaxi is afgestudeerd als HBO onderwijskundige. 

Niesha zelf is in bezit van een Bachelor titel (L.L.B. met een major in 
Internationaal Recht), welke ze afgerond heeft in 2015. De voorfase voor haar 

Masters Titel in haar studie voor Master in Education for Research and Sustainable 
Developement aan de Anton de Kom Universiteit in Suriname heeft ze al een hele 

poos afgerond. Rest nog de afronding van haar masterscriptie betreft de 
mogelijkheden en voordelen van hbo en universitair afstandsonderwijs voor 

studenten uit gezinnen van Nickerie. Een onderzoek welke zij in haar 
geboortedistrict Nickerie uitvoert. 

Vanwege de steeds verslechterende situatie van het land in de afgelopen jaren, 
moesten de kinderen werken en studeren omdat de onkosten voor studie, 

tijdelijk onderkomen, transport en levensonderhoud deels ook zelf te bekostigen. 
Daar waar de ouders het konden missen, ondersteunden ze de kinderen. 

Nu op oudere leeftijd heeft haar moeder zich volledig teruggetrokken
 als huisvrouw en grootmoeder voor de kleinkinderen, 

terwijl de vader het werk als rijstverbouwer 
verder continueert met zijn zoon.

(2de  Pagina en verder) 
“Laat geen enkele grens jou tegenhouden om te werken voor jouw district, land 

en volk!” 
- Niesha Jhakry 
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Niesha is sinds haar kinderjaren zeer cultuurbewust opgevoed door haar ouders, stopte haar 
energie in studeren en heeft zich in haar vrije tijd beziggehouden door een bijdrage te leveren 
aan culturele activiteiten. In haar tienerjaren begon zij al hindilessen te verzorgen aan ouderen 
en jongeren waarvan enkele vandaag de dag pandit zijn geworden. Vanwege de sterke 
interesse voor haar cultuur heeft Niesha van 2006 tot 2007 voor een jaar studie in India 
gewoond. Daar heeft zij haar diploma in Literature and Applied Hindi Linguistics behaald. 
Daarnaast heeft zij met goed gevolg 4 Hindi-examens afgelegd (Prathma, Madhyama, Uttama 
en Praveshika). 

Tijdens haar studie periode in Paramaribo, was zij actief lid als 3de secretaris binnen de CUS 
(Culturele Unie Suriname) en heeft zij vele culturele projecten mogen trekken waaronder de 
introductie van de grote dia in Nickerie en de praalwagenoptocht i.v.m. 140 jaar Hindoestaanse 
immigratie. 

Haar persoonlijke ontwikkeling en carriere. 

Een uitgangsleven heeft ze weinig gekend omdat zij naast het studeren als actieve Nickeriaanse 
jongere haar energie stopte in zaken die een positieve bijdrage konden leveren binnen de 
gemeenschap en organisaties. Tijdens haar zittingsperiode in het Jeugdparlement heeft ze 
getracht om het ‘milieubrigadiertjesproject’ op de GLO scholen in Nickerie wederom te 
introduceren. Dit project heeft zij samen met Staatsolie Foundation succesvol afgerond. Later is 
dit project ook overgenomen door de GLO scholen in het district Saramacca. Veder heeft zij in 
die periode ook een aantal motivatie en ondersteuningsprojecten uitgevoerd ten behoeve van 
scholieren in samenwerking met de Hr Eddy Jharap (oprichter van staatsolie). Voor de 
ontwikkeling van de dorpskinderen op Henar heeft zij een Multifunctioneel Computer 
Educatiecentrum in Henar opgezet waar zij goedkoop aan kopie, internet en onderwijs 
faciliteiten wat ondersteuning konden vinden voor hun studie. Dit nadat haar project dossier 
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Voor de ontwikkeling van de dorpskinderen op Henar heeft zij een Multifunctioneel 
Computer Educatiecentrum in Henar opgezet waar zij goedkoop aan kopie, internet 

en onderwijs faciliteiten wat ondersteuning konden vinden voor hun studie. 
Dit nadat haar project dossier goedgekeurd was door internationale donoren voor 

sponsoring en ze met de ondersteuning van lokale donoren en haar eigen gespaarde 
middelen de investering kon plegen in het opzetten ervan. Met een verbeterde 
economie zal dit project weer een boost krijgen, omdat deze op dit moment op 

een laag pitje draait vanwege de gehele economische crisis die het land nu teistert. 
Overige projecten waar niesha een bijdrage aan heeft geleverd zijn de “plant a tree 

project”, organisatie jeugd congressen en cultuur gebonden evenementen.
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Tijdens haar studie in Paramaribo was zij werkzaam op het Ministerie van Openbare Werken 
Transport en Communicatie, in eerste instantie als technisch medewerker op de afdeling 
voorlichting, later als juridisch medewerker op de afdeling Planologische dienst en Zaken pand. 
Namens het ministerie van OWT&C heeft ze geparticipeerd in diverse commissies/werkgroepen 
waaronder: 

- ‘Economische zonering’ (Ministerie Handel, Industrie en Toerisme is de trekker hiervan); 
- ‘Integraal Kinderbeschermingsnetwerk Suriname’ (Ministerie Sociale Zaken en 

Volkshuisvesting is de trekker hiervan); 
- ‘Interdepartementale commissie ontwerpwet Ruimtelijke Ordening’ (Ministerie 

Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer is de trekker hiervan).  

Ook heeft zij namens het Ministerie Openbare Werken Transport en Communicatie 
geparticipeerd in een 3 weken durende training in New Delhi, India betreffende het onderwerp 
‘Intergrated Approach towards Sustainable Development’. Vanwege haar opleidingen, 
trainingen en internationale ervaringen heeft zij een groot netwerk aan vrienden en kennissen 
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Ook heeft zij namens het Ministerie Openbare Werken Transport en 
Communicatie geparticipeerd in een 3 weken durende training in New Delhi, 
India betreffende het onderwerp ‘Intergrated Approach towards Sustainable 

Development’. Vanwege haar opleidingen, trainingen en internationale ervaringen 
heeft zij een groot netwerk aan vrienden en kennissen zowel binnen als buiten 
Suriname, waarbij zij buitenlandse collega’s voor bezoek en studieonderzoek in 

Suriname heeft mogen ontvangen en begeleiden.

- ‘Economische zonering’ (Ministerie Handel, Industrie en Toerisme is de trekker   
    hiervan);
- ‘Integraal Kinderbeschermingsnetwerk Suriname’ (Ministerie Sociale Zaken en     
   Volkshuisvesting is de trekker hiervan);
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Haar leven als VHP-er

Niesha is als jonge vrouw van 35 jaar momenteel al meer dan 17 jaren actief lid van 
de VHP. Zij was lid van de eerste VHP Jongerenraad en is thans de secretaris van 

het bestuur partijcentrum Nickerie. Als er ondersteund moest worden in 
organiserende werk en participerende activiteiten, was zij geen onbekende 

binnen de VHP. Zij heeft zichzelf heden, na voordracht, motivatie en 
steun van velen binnen de structuren van de VHP kandidaat 

gesteld als volksvertegenwoordiger van haar district.
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De strijd intern en extern is helaas niet altijd netjes geweest, omdat ze het soms 
moest opnemen tegen strijdmethoden, waarbij jonge vrouwen in de politiek 

neergehaald worden middels smaad en laster door ingezette pionnen van anderen, 
die ook ambities hebben en strijden daarvoor. Extern heeft Niesha als VHP’er tijdens 

haar werkperiode in de regering, die de VHP niet goed gezind was (2010 – 2020) 
ook slagen moeten incasseren. Politieke rancune en pesterij werden vaak tegen haar 
gebruikt omdat ze weigerde lid te worden van de regerende partij. Een aangeboden 

forse salaris, hogere functie en status heeft ze laten gaan omdat ze principieel VHP’er 
bleef in hart en nieren. Ondanks haar ijverige werkprestatie en drive aan het werk 

heeft ze vanwege haar politieke kleur nooit in haar beroep en inkomen mogen 
groeien als werknemer, terwijl ze ook in het bezit is van een universitaire diploma. 

Vele verzoeken om na haar studie overgeplaatst te worden naar Nickerie ondanks er 
vacatures waren, werden gestuit door politieke tegenstaanders. Haar standvastigheid 

heeft haar ook haar baan gekost met onterecht ontslag, die zij achteraf met een 
advocaat in de hand succesvol heeft terug gewonnen. Herhaaldelijke verzoeken om 

overgeplaatst te worden daarna leverden toch wegens politieke tegendruk geen 
resultaat op totdat Niesha dan enkele jaren geleden het besluit heeft genomen om 

voorlopig dan afstand te doen van een beroep die haar tegenhoudt om in haar 
district te komen arbeiden.Niesha staat vandaag op nummer 2 in het kiesdistrict 
Nickerie, niet alleen vanwege het feit dat de VHP dit keer een VHP-er uit eigen 
kweekvijver wilde, maar vooral vanwege haar kennis, ervaring, gedrevenheid, 

zelfvertrouwen én enorme doorzettingsvermogen!

Haar levenspartner en zijn familie.

Niesha is volgens de hindoeritus getrouwd met een Nickeriaan (Ravish Isrie), 
geboren in een gezin van 3 kinderen (Ritesh, Ravish & Shiwam) met als ouders 
wijlen Roy Isrie (schoolhoofd & onderwijzer) en Asha Dwarka (onderwijzer). 

Ook hij was voor zijn studie naar Paramaribo vertrokken, 14 jaren een leven in 
studenteninternaten doorgebracht als werkende en studerende student om 

vervolgens daarna voor zijn eigen onderkomen te zorgen en tegelijkertijd zijn 
studie in B.Tech (Bachelor of Applied Technology) in ICT af te ronden. Naar gelang 
de economie zich herstelt, wenst hij terug te keren naar Nickerie en een bijdrage te 

leveren binnen zijn branche van kennis en competenties. Ondertussen heeft 
Niesha de verantwoordelijkheid op zich genomen om in het 
ouderlijke huis dat haar partner heeft gehad de zorg van haar 

schoonmoeder op zich te nemen die slecht ter been is.
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Niesha is een jonge moeder van een kind van 9 maanden, die zo erg veel geliefd is 
in de familie dat ze zich nauwelijks druk heeft hoeven maken aan zijn oppas, want 
elke keer belt zijn nani, nana, mausi of dada om te vragen wanneer ze hem mogen 

komen ophalen om met hun te zijn. Soms doet zijn adjie heel moeilijk om hem weg 
te geven zodat anderen ook met hem mogen spelen, omdat hij adjie’s Teddy Bear is.
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Niesha wenst doelen na te streven om Suriname te redden door o.a.:  

- Zelf met wetsvoorstellen te komen of ondersteuning te bieden bij het opstellen van 
wetsvoorstellen in het parlement, die ervoor moeten zorgen dat agrariërs (waaronder 
rijstverbouwers) beschermd worden tegen economische neergang/faillissement.  

- Het proces om kredietfondsen te verkrijgen voor agrariërs, waaronder de Nickeriaanse 
rijstboeren, te vergemakkelijken en zelf te ondersteunen als medebegeleider.  
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   (waaronder rijstverbouwers) beschermd worden tegen economische neergang /   
   faillissement. 
- Het proces om kredietfondsen te verkrijgen voor agrariërs, waaronder de 
   Nickeriaanse rijstboeren, te vergemakkelijken en zelf te ondersteunen als 
   medebegeleider. 
- Gelijke studiekansen te eisen en te creëren voor kinderen uit gezinnen van 
   agrariërs. 
- Gelijke studiekansen te eisen en te creëren voor kinderen uit kansarme gezinnen. 
- Het zoeken naar buitenlandse donormiddelen voor het laten opzetten van goed   
   opslag en conservering (koel- en verpakfaciliteiten) van agrarische producten,   
         zodat met moeite geteelde agrarische producten als gevolg van 
            ontbrekende faciliteiten niet verspild raken met resultaat van 
                  rotting en dump daarna. 
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   De landbouwer moet voor de opoffering van zijn dagelijkse rust en moeite goed   
   beloond worden en niet gedemotiveerd worden om verder te produceren.
- Te waken dat er optimale onderhoud en verbetering van de infrastructuur plaats  
   vindt in Nickerie, zoals wegen, afvoer- en toevoerkanalen, pompgemalen, 
   dammen, etc.
- In overleg te treden met personen/stakeholders van haar district over alle 
   relevante zaken die voordoen in het district zodat ze breedgedragen standpunten  
   bij de regering kan bepleiten met (door de gemeenschap en ter zake deskundigen)  
   voorgestelde oplossingen. 
- Nationale en internationale toerisme te stimuleren voor haar eigen district, omdat  
   Nickerie altijd het veiligste district blijkt te zijn. We moeten gebruikmaken van   
   dit pluspunt om toerisme aan te trekken zodat ook hieruit inkomsten verworven   
   kunnen worden voor en door gemeenschapsgezinnen.
- Met hulp van buitenlandse kennis en innovaties, waaronder uit de diaspora 
   gemeenschap, nieuwe en efficiëntere voedselproductiemogelijkheden te 
   introduceren voor nieuwe generaties van landbouwers en voedselproducenten.
- Sociale zorg naar behoeftige burgers in de gemeenschap te ondersteunen.
  Het hiervoor genoemde zal resulteren in een groei in agrarische productie en 
  export. De inkomsten die gegenereerd zullen worden uit toerisme zullen op zijn   
  beurt weer bijdragen aan de economische groei van het land. Werkgelegenheid zal 
  naarmate de productiviteit toeneemt mee gaan groeien en hiermee ook de 
  inkomsten per inwoner & gezin.

Niesha heeft een speciale boodschap voor de jongeren: 
“Laat geen enkel grens, geen enkel aanval van personen die jouw in 

werkelijkheid niet kennen, jouw tegenhouden om te werken voor jouw 
district, land en volk. Blijf strijden voor rechtvaardiging, want jij gaat 

het verschil moeten uitmaken voor de verandering die jij wilt zien. 

Aan het Surinaamse volk, in het bijzonder mijn Nickeriaanse 
broeders en zusters, vervul uw burgerplicht op 25 mei. 

Stem toekomstbewust, stem op de VHP. 
Red Suriname # Red Nickerie!”
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