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1. Inleiding
Het afgelopen jaar is in alle opzichten voor de VHP en VHP-Nederland een
bewogen jaar geweest. 2020 is het jaar waarin de VHP als grootste partij uit de bus
kwam bij de afgelopen verkiezingen in Mei 2020. Dit is een mijlpaal in de
geschiedenis van de VHP. Niet eerder is het voorgekomen dat de VHP zelfstandig
als grootste partij uit een verkiezing in Suriname is gekomen. Het vormt een kroon
op het werk van voorzitter Chan Santokhi die bij zijn aantreden als nieuwe VHP
voorzitter zich sterk heeft gemaakt om de partij open te gooien voor iedere
Surinamer. De overweldigende stembus uitslag is hier mede het gevolg van.
Zijn bezoeken aan de diverse buurten in Paramaribo, de districten en het
binnenland hebben geleid tot een inspirerend verkiezingsprogramma waar de
kiezers zich in hebben herkend. De aansprekende kandidaten op de verschillende
VHP kieslijsten maakten van de VHP de grootste politieke partij in Suriname die
nu o.l.v. Santhoki/Brunswijk de nieuwe Surinaamse regering leidt met als partners
VHP, ABOP, NPS en de PL.
In onderstaande evaluatie krijgt u een indruk van de vele activiteiten die VHPNederland heeft ondernomen om haar bijdrage te leveren aan de versterking van
de VHP. De verkiezingen van 2020 in Suriname stonden in het teken van de corona
uitbraak. Door deze uitbraak vond de promotie van de VHP plaats middels socialmedia. Voor meer informatie kunt u de website, Facebook, LinkedIn en Instragram
pagina van VHP Nederland raadplegen.
VHP-Nederland is bijzonder trots dat zij zowel financieel als wel in de vorm van
pakketten met computers, boeken, rolstoelen, pennen, zorg materiaal etc. heeft
mogen bijdragen aan het verkiezingssucces van de moederpartij .
In Nederland heeft VHP-Nederland de voorzitter van de VHP in de afgelopen jaren
begeleidt bij zijn missie de landgenoten in Nederland te betrekken bij de
ontwikkeling van Suriname. Bij de afgelopen verkiezingen hebben de Surinamers
in Nederland hun familie in Suriname opgeroepen om massaal te stemmen voor
verandering. Velen hebben opgeroepen op de VHP te stemmen , zo ook de
prominenten van VHP-Nederland. Dit alles heeft geresulteerd in 20 zetels voor de
VHP.
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VHP-Nederland is verheugd hieraan een wezenlijke bijdrage te hebben geleverd.
Al onze leden, vrijwilligers, sympathisanten en donateurs willen wij hierbij
hartelijk danken voor hun inzet. Wij hopen dat het lezen over onze activiteiten in
2020 u mag inspireren ons verder te ondersteunen met uw kennis , kunde ,
middelen en uw enthousiaste inzet.
De VHP wensen wij kracht en wijsheid toe bij de ontwikkeling van ons geliefd
Suriname.
U allen wenst VHP-Nederland een voorspoedig 2021.
Veel lees plezier.
Namens VHP-Nederland
Mr. dr. L. Soedamah
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2. Een toelichting bij elke door VHP Nederland georganiseerde activiteit
In aanloop naar de verkiezingen in mei 2020 heeft VHP Nederland verschillende
bijeenkomsten ontplooid om de moederpartij in Suriname te ondersteunen.
2.1 Discussieavond VHP Nederland
Op vrijdag 31 januari 2020 organiseerde VHP Nederland in Amsterdam een debatavond
in het kader van 71 jaar VHP. VHP Nederland feliciteert U allen met de 71 ste
verjaardag van de VHP op 16 januari 2020. Het is groots gevierd op 18 januari 2020 in
de Olifant met meer dan 23000 mensen.
Binnen VHP Nederland is een aantal keren gesproken over de bijdrage die de diaspora
vanuit Nederland kan leveren aan de verkiezingen in mei 2020, zodat VHP Suriname
bij de verkiezingen in 2020 haar doelstellingen kan bereiken. Tijdens de debatavond is
gesproken over het belang van een sterke organisatie in Nederland. Het belang wordt
onderkend dat VHP Nederland een goed fundament heeft en in staat zal zijn op
meerdere manieren VHP Suriname te ondersteunen.
In verband hiermee heeft VHP Nederland gemeend om elke laatste vrijdag van de
maand tot mei 2020 een debat/borrelavond te organiseren waarbij de kansen en
mogelijkheden worden bezien om hiervoor een strategie te bepalen. Tijdens deze
bijeenkomst die werd geleid door Henk Lalji, gaf VHP Nederland voorzitter Lachman
Soedamah een terugblik van het afgelopen jaar en vooruitzichten van VHP Nederland.
Hij memoreerde de vele ondersteuningsactiviteiten van het afgelopen jaar waarbij het
verzenden van boeken, kleding, personal computers, incontinentie materiaal etc. Het
komend jaar zal de nadruk liggen op ondersteuning van de moederpartij met het oog op
de komende verkiezingen.
Via een videoboodschap en Skypeverbinding besprak voorzitter Chan Santokhi, met
het goed opgekomen publiek enkele belangrijke onderwerpen. Volgens VHP voorzitter
Chan Santokhi staan wij aan de vooravond van de meest cruciale verkiezingen ooit in
Suriname. De Orange Movement heeft een visie om Suriname daadwerkelijk te
ontwikkelen. Dat zal zij doen met het gepresenteerde verkiezings-programma en
wederopbouw plan. Op 25 mei 2020 is er maar één keus: de Orange Movement. Hij
besprak de rol van de diaspora en deed een oproep naar diasporagemeenschap ter
ondersteuning van de Orange Movement.
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Mr Robby Makka, diaspora campagne manager van de VHP ging in op actuele
kwesties betreffende Nederland-Suriname, ambassade in Nederland, CBvS en
kasreserve, ondernemerschap, KLM-SLM in Suriname, import van groenten ten
behoeve van Nederland en de bijdrage van de diaspora bij de aanstaande verkiezingen
in Suriname.
Er volgde hierna een felle discussie waarbij het publiek van mening was dat de regering
in Suriname zo snel mogelijk moet vertrekken gelet op de thans heersende sociaaleconomische situatie van het land. De avond werd informeel afgesloten met
fundraisings-activiteiten en muziek van DJ Naldo.
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2.2 VHP Nederland: Debat-en Borrelmiddag kern Rijnmond
Op zondag 16 februari organiseerde kern Rijnmond, onderdeel van VHP Nederland,
een Debat-en Borrelmiddag in Rijswijk. Het doel van VHP Nederland is om binnen alle
kernen een debat/borrelavond te organiseren waarbij de kansen en mogelijkheden
worden bezien hoe de diaspora gemeenschap kan bijdragen aan de verkiezing op 25
mei aanstaande.
Hoewel de weerwaarschuwing met de aangekondigde storm “Dennis ” vooraf een
spelbreker kon zijn voor de organisatie, was zulks niet te merken aan het aantal
deelnemers en aan de inhoud van het programma.
Dagvoorzitter Tina Jakoeb is in haar toespraak ingegaan op partijfinanciering. Eén van
de belangrijkste inkomstenbronnen van de partij zijn giften en sponsorinkomsten
waarmee campagnes van de moederpartij gefinancierd kan worden. VHP Nederland
draagt bij door fondsenwervende activiteiten te organiseren zoals lezingen en feesten.
VHP Nederland voorzitter Lachman Soedamah riep de aanwezigen op hun vrienden,
familie en kennissen in Suriname te motiveren om straks op de VHP te stemmen. Hij
benadrukte de noodzaak van een sterke organisatie als VHP Nederland zodat de
moederpartij op meerdere manieren ondersteund kan worden.
Ranjan Akloe is ingegaan op de zichtbaarheid van de partij vóór de verkiezingen.
Huisstsijl is een sleutelwoord hierin en moet voor een ieder herkenbaar zijn. De
associatie die mensen moeten krijgen bij de partij is de kleur oranje en het logo van de
olifant. Dat is de kracht van consistentie, uniformiteit en een eenduidige boodschap.
In zijn toespraak gaf diaspora campagne manager Robby Makka informatie over onder
meer de volgende elementen van en over de VHP (campagne):
1) De DDay van de VHP genoemd als de dag van 25 mei, de verkiezingsdag in
Suriname. De D-Day commissie staat olv. VHP topper Radj Randjietsingh
2) De anti fraude commissie binnen de VHP o.l.v. Asis Gajadin
3) Trainingen die worden verzorgd door het JAKI aan het VHP personeel in
verkiezing-procedures
4) De kiezerslijsten die 100 dagen voor de verkiezingen ter inzage staan
5) Het aangekondigde protest manifestaties van 17 febr. en 24 febr.
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6) Het Centraal verkiezingsorgaan van de VHP waarin alle districtscoördinatoren
zitting hebben met gelaagdheid tot op stembureau- en straatniveau i.v.m. haar
veldcampagne.
Volgens Makka is de VHP en Vz. Santokhi gelijk aan een model huwelijk: onder zijn
persoonlijk leiderschap wil VHP een hygiëne campagne voeren met sterke en
verfrissende ideeën vervat in het verkiezingsprogramma en het wederopbouwplan.
Daarom een stroomschema met campagne structuur: duidelijk, krachtig en onderdeel
van modern management.
“Er is geen tijd voor Aloe Baba en Tralala, de VHP is een Valentijn partij, een partij die
werkt aan 1 VHP: van ik naar wij en van wij naar ik. De VHP is er voor liefde en
vriendschap ook tussen Nederland en Suriname oreerde Makka.
De diaspora campagne manager sloot zijn toespraak af met een oproep aan diaspora om
de VHP te ondersteunen met: ICT en middelen, sociaal media bijdragen, het schrijven
van artikelen en vooral door geestelijk en fysiek aanwezig te zijn rond 25 mei voor
daadwerkelijke Orange movement uit Nederland voor Suriname.
De bijeenkomst werd formeel door Arnold Dwarka afgesloten met discussie vanuit het
publiek.
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2.3 Hans Moison: Centrale Bank van Suriname in feite failliet
Tijdens de bijeenkomst van VHP Nederland
van 28 februari 2020, besprak Hans Moison
recente ontwikkelingen in Suriname. Onder
de kop ‘Kasreserve en monetair beleid’
belichtte hij de financieel-economische en
monetaire

ontwikkelingen,

achtergronden
Suriname

van

de
en

evenals

de

problemen

in

mogelijke

oplossingsrichtingen. Hans Moison is registeraccountant en adviseur in de financiële
sector en kent Suriname goed. Hij komt al 20 jaar in Suriname en was van begin 2016
tot begin 2017 ad interim lid van de directie van De Surinaamsche Bank. Over zijn
bevindingen schreef hij het boek ‘Een bank in Suriname Pe a moni de?’ (2017).
Moison beschrijft de stoelendans van
de governors van de Centrale Bank van
Suriname (CBvS). Glenn Gersie moet
begin 2019 opstappen omdat hij niet
langer aan de leiband van de minister
van Financiën willen lopen, Robert van
Trikt begin 2020 vanwege vermeende malversaties. De CBvS was negatief in het
nieuws door de greep uit de kasreserves, waarbij zo’n 200 miljoen USD door de
overheid is misbruikt voor oneigenlijke doelen. De kasreserveregeling in Suriname is
uitzonderlijk, door de financieel-economische en monetaire omstandigheden. Een groot
deel van de tegoeden van spaarders moeten banken uitzetten bij de CBvS. Dat geld
moet zorgvuldig worden bewaard en mag niet worden misbruikt. Dat is wel gebeurd,
volgens Moison.
De CBvS staat er zeer slecht voor. Uit de presentatie van Moison blijkt dat de centrale
bank sinds 2015 technisch failliet is en nauwelijks deviezenreserves meer heeft. De
CBvS heeft na 2014 daarom geen jaarrekeningen meer gepubliceerd. De gevolgen voor
Suriname zijn desastreus. Moison verwacht dat de oplopende spanning in de financiële
parameters vóór eind 2020 zal leiden tot devaluatie en inflatie naar een koers van 15 tot
20 SRD in een euro. Nu al merkt het Surinaamse volk dat de koopkracht daalt en de
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kwaliteit

van

voorzieningen

en

medische zorg achteruit gaat. Wanneer
het land geen deviezen meer heeft voor
import, raken de winkelschappen leeg
en ontstaat schaarste aan primaire
levensbehoeften en medicijnen. Een
Venezolaans

scenario

is

niet

ondenkbaar.
Moison rond af met enkele aanbevelingen voor de nieuwe regering om de problemen
het hoofd te bieden. Er zijn geen gemakkelijke oplossingen, besluit Moison. Er moet
veel rommel van de NDP-regering worden opgeruimd. Dat gaat lastig worden voor het
Surinaamse volk, maar het moet door de zure appel heen bijten om betere tijden
tegemoet te kunnen zien.

Bron: Hans Moison
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3. Project: 'Laat je hart spreken' - Kern VHP Zaanstreek/Waterland doneert 500
euro
Kerngroep VHP Zaanstreek/Waterland heeft een bedrag van 950 euro overgemaakt naar
VHP Nederland om een kleine bijdrage te leveren aan de verkiezingscampagne in
Suriname. Daarnaast heeft de kern een aantal dozen op de post gedaan met:
1. 5000 stuks paracetamol
2. 300 zetpillen paracetamol
3. Advil pijnstillers
4. Incontinentie materiaal
5. Tassen
6. Schoenen
7. Kleding enz.
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4. Project: 'Laat je hart spreken' - Kern VHP Almere / Flevoland doneert

400

euro
Vanwege een tekort aan

beschermings- en medische

hulpmiddelen in Suriname heeft VHP Nederland een ieder
opgeroepen om maskers, handschoenen, medicijnen of
andere medische hulpmiddelen te doneren. Kern VHP
Almere / Flevoland heeft in dit kader een bedrag van €400
gedoneerd aan VHP Nederland.
Namens VHP Nederland dank aan de heren Soenil
Jangbahadoersing, Kishoor Badloe, Bhiem Autar, Jagroep Narain en Dew
Kewalbansing.
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5. Bijdrage Kern Haaglanden
Kern

Haaglanden

heeft

een

kleurplaten

wedstrijd

georganiseerd om mensen aan te moedigen te doneren voor de
moederpartij. De leukste kleurplaat won een VHP merchandise
pakket!
Dit evenement werd georganiseerd door Mairan Sewtahal.

5.1

Kern

Den

Haag: VHP Merchandise pakket

verkrijgbaar
De merchandise pakket was niet alleen via een kleurplatenwedstrijd te verkrijgen. Men
kon deze ook aanschaffen bij Kern Haaglanden. Op deze manier heeft kern Haaglanden
getracht om financiële middelen voor de moederpartij op te halen.

5.2

Project: ‘Laat je hart spreken’ – Bijdrage Kern Den Haag
Daarnaast heeft Kern Haaglanden

in

aanloop naar de verkiezingen zich ingezet
door een PR team op te richten. Dit team
heeft klaargestaan om voor een ieder een
‘press/social kit’ te ontwerpen. Deze konden
gebruikt worden op de website, Facebook,
Twitter, Instagram en LinkedIn.
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6. Project: ‘Laat je hart spreken’ – Kern Utrecht doneert 1500 euro
In het kader van de COVID-19 en de verkiezingen heeft Kern Utrecht zijn bijdrage
geleverd door het volgende persbericht te plaatsen en een bedrag van €1500,- te doneren
aan VHP Nederland.
Beste familie en vrienden,
Op maandag 25 mei a.s. zijn er nationale verkiezingen in Suriname. Deze verkiezing is
van groot belang voor de toekomst van Suriname. Het land staat er heel slecht voor. De
VHP vindt het meer dan ooit noodzakelijk de krachten van alle rechtgeaarde
Surinamers, hier en in Suriname te bundelen om het tij te keren.
Vanuit Nederland kunt u ook een bijdrage leveren door uw familie in Suriname op te
roepen op de VHP te stemmen. Ondanks de corona lockdown is de campagnevoering
in alle hevigheid losgebarsten. De heer Chan Santokhi, lijsttrekker van de VHP doet het
heel goed in de peiling. Hij is er erg op gebrand om samen met de heel diverse lijst met
kandidaten het land te redden. De partij groeit iedere dag. De VHP gaat de verkiezing
winnen! Voor deze eindsprint zijn financiële middelen nodig. De afdeling VHP Utrecht
wil niet aan de kant staan maar meehelpen. Hierbij verzoeken wij om ons initiatief
financieel te ondersteunen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Radj Ramcharan 06 26618770
Ronald Kalka 06 22196973
Vriendelijke verzoek bericht zo breed mogelijk te
verspreiden.
Bij voorbaat willen wij u dankzeggen voor uw
donatie en medewerking!
Met vriendelijke groet,
Ronald Kalka, Irwin Bhola, Ronald Hiralal en Radj Ramcharan VHP Utrecht
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7. VHP Nederland doneert pennen en vlaggen voor campagne moederpartij
In opdracht van Ravish Isrie die een
donateur en familieleden bereid heeft
gevonden dit te financieren, heeft Tina
Jakoeb 35000 Pennen laten bedrukken
voor de campagne in Suriname waarvan:
1. Pennen op naam van Niesha Jhakry
(gefinancieerd door familieleden en vrienden van Niesha Jhakry en Ravish Isrie)
2. Pennen op naam van voorzitter Chan Santokhi
3. Pennen op naam van VHP.
Vanwege de Covid was de eerder geplande bestelling van Ravish Isrie vanuit China
misgelopen. Het ontvangen van deze spullen voor 25 mei was niet meer te realiseren.
Een alternatief in deze situatie van nood bleek vanuit VHP Nederland te komen.
De

volgende
Jakoeb

mensen
als

contact

hebben
persoon

medewerking
en

trekker

van

verleend:

1)

Tina

het

geheel.

2)

D Graphics Rotterdam o.l.v Kamal Sankersing voor het bedrukken van de

pennen.
3)

SME Shipping o.l.v. Shyam Anroedh voor het verzenden van de pennen.

Daarnaast is door VHP Nederland een doos met 2000 meter vlaggen verstuurd die
gesponsord is door Trees Ramautarsingh. Van harte dank Trees.
Names VHP Nederland dank aan een ieder die zich hiervoor heeft ingezet. Op naar een
vruchtbare verkiezing op 25 mei aanstaande!
VHP Nederland wenst de voorzitter en alle kandidaten heel veel succes toe!
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8. Project: ‘Laat je hart spreken’ – Bijdrage Kern Amsterdam
VHP Kern Amsterdam heeft i.v.m. met de verkiezingen op 25 mei het kiesdistrict
Paramaribo omarmd.
Vanuit de prachtige samenwerking met het project “ kwetsbare ouderen en kinderen”
beoogt Diaspora Professionals een duurzame relatie voor en na de verkiezingen.
Dit project is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van Diaspora VHP Nederland.
Kern Amsterdam bedankt haar contactpersoon in Suriname de heer R. Nurmohamed
DNA lid en supermarkt eigenaar Henk Kasi voor de prachtige samenwerking.
VHP Nederland wenst de voorzitter en alle kandidaten een dynamische verkiezing met
een grote overwinning op 25 mei 2020.
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9. Interviews in verband met verkiezingen in Suriname
In verband met de verkiezingen hebben verschillende leden van VHP Nederland
interviews afgegeven in Sunfo. Op de website van VHP Nederland kunt u deze
interviews terug vinden.
9.1 Interview van VHP Nederland met de heer Chan Santokhi
Op 19 april is er een interview geweest op radio Sunrise met de voorzitter van VHP
Nederland, de heer L. Soedamah en mevrouw Tina Jakoeb over de rol die VHP
Nederland speelt in aanloop naar de verkiezing op 25 mei aanstaande. Voorzitter Chan
Santokhi is ingegaan op de kandidatenlijsten en de voorbereidingen tot aan 25 mei.
Wat is VHP Nederland?
Sinds de oprichting van VHP Nederland in 1966 ondersteunt VHP Nederland de
moederpartij in Suriname door kader, kunde, kennis en sleutelfiguren in Nederland te
bundelen die de partijen een warm hart toedragen. In 2018 is besloten om niet meer als
VHP Nederland te functioneren maar als een afdeling binnen de moederpartij.
De primaire doelstelling van VHP Nederland is om de moederpartij in Suriname te
ondersteunen bij het verkrijgen van regeerverantwoordelijkheid op 25 mei aanstaande.
Daarnaast is het streven om de partij toegankelijker te maken voor vrouwen en
jongeren. Om dit doel te realiseren heeft VHP Nederland 6 kernen opgericht in de
verschillende provincies: kern Amsterdam, Utrecht, Flevoland, Rotterdam, Den Haag
en kern Zaanstreek & Waterland. Deze kernen hebben op hun beurt elk een district in
Suriname ter adoptie aangenomen om op die manier de moederpartij te ondersteunen.
VHP Nederland zet zich op verschillende manieren in voor de moederpartij
namelijk:
1) Steun in de vorm van een financiële bijdrage: een interne bron is ledencontributie en
externe

bronnen

zijn

giften

en

sponsorinkomsten.

Daarnaast

wordt

er

fundraisingsbijeenkomsten georganiseerd. Een voorbeeld hiervan is de signeersessie in
Amsterdam i.v.m. met het 70 jarig bestaan van de VHP waarbij voorzitter Chan
Santokhi persoonlijk aanwezig was. Ook wordt er inkomsten verworven door het
verkopen van boeken, T-shirts, petten/hoofdbanden met het logo van de VHP erop.
Meer informatie hierover is te vinden op de website www.vhpnederland.nl.
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2) Steun in de vorm van verzamelen en versturen van goederen en hulpmiddelen
middels het project ‘Laat je hart spreken’. Middels dit project wordt door alle kernen
goederen en hulpmiddelen zoals rolstoelen, rollators, insuline spuitjes, pampers,
kleding en schoolmateriaal opgehaald en naar stichting Haathi verstuurd in Suriname.
Vanuit daar wordt het verder gedistribueerd naar districten waar het nodig is.
3) Het bieden van een sociaal platform aan de partij en alle kandidaten om zich op deze
manier persoonlijk te kunnen profileren.
4) Persoonlijke ondersteuning van vrouwelijke kandidaten via de Diaspora VHP
Vrouwen groep. Vanwege de coronacrisis moet VHP Nederland roeien met de riemen
die de afdeling heeft. Dit betekent dat er geen fysieke bijeenkomsten/lezingen meer
georganiseerd kunnen worden. VHP Nederland richt zich op dit moment meer op het
ophalen van financiële middelen, het zoveel mogelijk plaatsen en delen van content
omtrent de ontwikkelingen van de partij en het ophalen van medicijnen, mondkapjes,
handschoenen

en

andere

medische

hulpmiddelen

en

of

andere

corona

bestrijdingsmiddelen.
VHP en Genderbeleid
Wat betreft het genderbeleid gaf de heer Soedamah aan dat er een eerste stap is gemaakt
door 39% vrouwen op de lijst te plaatsen waarvan 5 vrouwelijke lijsttrekkers. Echter
zijn we er nog niet. Vrouwen vertegenwoordigen de helft van de bevolking. Dat
betekent dat de kandidatenlijsten uit tenminste 50% vrouwen zou moeten bestaan.
Mevrouw Jakoeb vindt het een positieve ontwikkeling dat er 5 vrouwelijke lijstrekkers
zijn. Zij vindt alleen dat het percentage vrouwen in het parlement nog geen volledig
beeld geeft van de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Belangrijker is dat
deze vrouwen die bijvoorbeeld ook moeders zijn of andere verplichtingen hebben naast
hun politieke carrière, ondersteund moeten worden door bijvoorbeeld goede en
betaalbare kinderopvang of andere voorzieningen.
Transformatieproces VHP en de voorbereidingen van de verkiezing in Suriname
De heer Santokhi gaf tevreden te zijn met het transformatieproces van de partij op
verschillende niveaus maar dit is niet het eind doel. Het is alleen een middel om
draagvlak te creëren om het eind doel te kunnen realiseren namelijk: een welvarend
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Suriname. De kandidatenlijst representeert de bromtji djari die de partij altijd beoogd
heeft.
De selectie is niet zonder slag of stoot gegaan, echter moet partij- en landsbelang te
allen tijde prevaleren boven persoonlijke ambitie van kandidaten. Uit meer dan 160
aanmeldingen op het niveau van Nationale Assemblee en 1600 aanmeldingen op DR
en RR niveau heeft de partij een elftal geselecteerd waarmee de VHP het wereld
kampioenschap op 25 mei zal spelen.
Verder gaf de heer Santokhi aan dat de partij op korte termijn een nota zal indienen
waarin de partij zal pleiten voor een eerlijk proces tijdens de verkiezingen. De VHP
heeft op dit moment geen goed gevoel over de manier waarop er gehandeld wordt in de
voorbereidingen naar de verkiezing toe door de regering. Er worden meer stembiljetten
afgedrukt dan noodzakelijk, het proces van naturalisatie van buitenlandse personen
verloopt niet volgens de procedure.
In verband met de COVID-19 zijn meerdere politieke partijen beperkt in hun
voorbereidingen naar de verkiezing toe terwijl de regering doorgaat met
campagnevoeren in wijken zonder de regels in acht te nemen. Daarnaast kunnen
buitenlandse waarnemers vanwege het sluiten van het luchtruim niet aanwezig zijn om
transparantie te garanderen. Deze bezorgdheid is door VHP al uitgesproken naar het
Onafhankelijk Kies Bureau (hierna OKB).
Het interview werd door de heer Lachman Soedamah afgesloten door een ieder te
bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de ondersteuning van de partij en een
bemoedigende boodschap van mevrouw Jakoeb aan voorzitter Chan Santokhi die als
volgt luidt:
We gaan met z’n allen een spannende tijd tegemoet. Niet alleen vanwege de komende
verkiezingen maar ook door de coronacrisis die ons allemaal raakt. U voert hierdoor
een strijd die zwaarder is dan eerst aangenomen. Niet alleen vecht u tegen de huidige
regering en zijn wanbeleid, maar ook tegen de gevolgen die de coronacrisis met zich
meebrengt. U heeft zich gegooid in de strijd voor de diasporagemeenschap, voor de
huidige en toekomstige generaties, voor ons geliefde Suriname. Helaas kan VHP
Nederland niet persoonlijk aanwezig zijn voor extra steun, maar aangezien wij met
onze harten verbonden zijn, maken we vanuit hier een vuist. Op 25 mei zal en moet
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Suriname Oranje kleuren. De olifant staat klaar, wij in de frontlinie staan klaar. De
dagen tellen af en wij marcheren voorwaarts. Er is geen weg meer terug. Wij strijden
allen voor een betere toekomst. Stre def stre wi no sa frede gado de wi fesi man heri
lebi te na dede wi san feti gi sranang. VHP Nederland wenst u (en heel VHP) heel veel
succes toe.
Met speciale dank aan de heer Kries Bandhoe.
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9.2 Interview met Mark Lall DNA kandidaat no 4 Commewijne
Het interview is afgenomen door de
heer Kries Bandhoe van Sunfo. Door
Tina Jakoeb (geboren en opgegroeid in
Commewijne te plantage Jagtlust) zijn
een paar belangrijke vragen gesteld aan
Mark Lall omtrent hoe Mark Lall met
zijn kennis en kunde(ondernemer in de
visserijsector) een bijdrage kan leveren
aan de ontwikkeling van het district
Commewijne.
Enkele onderwerpen die de revue passeren zijn o.a:
- Visserij is een belangrijk middel van bestaan voor Commewijne. Zo ook Landbouw.
Wat kan hij voor de landbouwers betekenen die in deze lastige tijden heel
moeilijk hun hoofd boven water kunnen houden?
- Wat kan er gedaan worden om de infrastructuur in Commewijne te verbeteren
(verbinding tussen Meerzorg en Nieuw Amsterdam)
- Watervoorziening is een groot probleem in Commewijne. Wat zijn de plannen van
Mark Lall om dit op te lossen?
- Hoe kan Mark Lall (als hij gekozen wordt) onze jongeren tegemoet komen wanneer
zij zich verder willen ontwikkelen en naar een Hogeschool/universiteit moeten
gaan. Op dit moment zijn ze aangewezen op de stad.
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9.3 Interview met ondervoorzitter Henk Lalji VHP Nederland
Een interview afgenomen door de heer
Kries Bandhoe met de heer Henk Lalji
(ondervoorzitter VHP Nederland) waarin de
volgende

onderwerpen

aan

bod

zijn

gekomen:
-

Het

opnieuw

afdrukken

van

de

Kiezerslijsten vlak voor de verkiezingen
- De internationale waarnemers die bereid
waren te komen hebben toch geen toestemming gekregen. Wat nu?
- Mensen maken zich ongerust omtrent een eerlijke verloop van de verkiezingen. We
willen voorkomen dat er een situatie vergelijkbaar als in Guyana zich
voordoet in Suriname. Hoe denkt de heer Lalji hierover?
- Heeft de VHP voldoende daadkrachtige kandidaten om de strijd te winnen op 25 mei
aanstaande?

9.4 Interview met Jay Pahladsingh VHP Nederland en Harriet Ramdien
Een interview afgenomen door de heer Kries
Bandhoe met Jay Pahladsingh en Harriet Ramdien
lijstrekker no.1 Nickerie waarin de volgende
onderwerpen aan bod zijn gekomen:
– Hoe verloopt het campagne voeren in Suriname.
Heeft het huis aan huis bezoek vruchten
afgeworpen?
- Volgens de peilingen wint Nickerie 4 van de 5
zetels op dit moment. Gaat de VHP alle 5

zetels

binnen halen in Nickerie?
- Speelt het feit dat er zoveel vrouwen op een verkiesbare plaats zijn, een rol in
de positieve resultaten van campagnevoering?
- Jay Pahladsing heeft recentelijk een training gegeven in Nickerie aan alle 5
kandidaten. Wat hield de training in?
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9.5 Interview met voorzitter dr. mr. L. Soedamah VHP Nederland
Op woensdag 20 mei 2020 was de
voorzitter van VHP afdeling Nederland,
Lachman

Soedamah

live

in

de

uitzending van radio Sunrise, Sunfo met
de hr. Kries Bandhoe.
Soedamah zei dat de verkiezingen
gehouden op 25 mei a.s. cruciaal zijn
voor de Surinaamse bevolking omdat er
gekozen kan worden voor democratie, vooruitgang en welvaart of voor stilstand en
verval. De VHP staat voor het eerste. Soedamah verwacht niet dat de NDP deze
verkiezingen kan winnen gelet op het gevoerd beleid. VHP is het alternatief en spreekt
grote delen van de bevolking aan. Suriname is een rijk land en snakt naar goed
leiderschap. VHP heeft goede kandidaten en een veelbelovend verkiezingsprogramma
om Suriname weder op te bouwen.
9.6 Interview met de heer Nanhekhan VHP Nederland
Een interview afgenomen door de heer
Kries Bandhoe met de heer Nanhekhan
(sympathisant VHP) waarin de volgende
onderwerpen aan bod zijn gekomen:
Nieuwkomers binnen de VHP. Hebben zij
het volste vertrouwen in voorzitter Chan
Santokhi?
Verschillen m.b.t de campagnevoering in
de tijd van wijlen dhr. Jagernath Lachmon en dhr. Chan Santokhi?
Fraude met de verkiezingen
Samenstelling van de VHP kandidaten
Is de VHP in staat bij het verkrijgen van regeermacht in staat om de schade welke is
toegebracht aan de Surinaamse economie en de totale samenleving te herstellen?
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9.7 Interview met Roy Ashruf VHP Nederland
Onderwerpen die de revue passeren zijn o.a.:
Wat doet het Wetenschappelijk Bureau VHP
Nederland?
Wat is de rol en betekenis van de Diaspora in
Nederland voor en na de verkiezingen in
Suriname?
Wat wil de VHP doen voor de jongeren na de
verkiezingen?
Wat wil de VHP doen in de eerste 100 dagen na de verkregen regeringsmacht?
9.8 VHP Livestream in Sunfo van zaterdag 23 mei 2020
Op zondag 24 mei was een speciaal
programma ingelast om de kiezers een
laatste keer, voordat de verkiezingen
aanvangen toe te spreken en een ieder
op te roepen om te gaan stemmen.
Echter

kon

dit

programma

niet

voortgezet worden vanwege het verbod
van de Minister van Binnenlandse
Zaken om vanaf zaterdag 23 mei 2020 te 24.00 uur tot en met dinsdag 26 mei 2020 te
12.00 uur politieke propaganda via de media en publieke bijeenkomsten te houden.
Vanwege het verbod heeft het programma op 23 mei plaatsgevonden. In de uitzending
waren aanwezig:
Voorzitter van VHP: de heer Chan Santokhi
Voorzitter van VHP Nederland: de heer Lachman Soedamah
Voorzitter van Kern Zaanstreek & Waterland: Mevr. Shirley Dayala
Leden van Kern Rijnmond: Shyam Anroedh, Eduard Autar, Ranjan Akloe
DNA kandidaat nummer 1: Krishnakoemarie Mathoera (district Paramaribo)
DNA kandidaat nummer 2: Niesha Jhakry (district Nickerie)
DNA kandidaat nummer 3: Mohamedsafiek Radjab (district Commewijne)
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10. Verkiezingsbijeenkomst VHP Nederland
Op 25 mei 2020 heeft VHP
Nederland in besloten kring de
verkiezingen in Suriname live
gevolgd. In verband met de
coronacrisis en de maatregelen
van de overheid was besloten om
maximaal 30 personen uit te
nodigen met in achtneming van
de 1,5 meter afstand.
De uitgenodigde pers werd in de
gelegenheid gesteld om vragen te
stellen aan het bestuur van VHP
Nederland. De voorzitter van VHP
Nederland,

de

heer

Lachman

Soedamah is tijdens het interview
ingegaan op de economische situatie
in Suriname en de noodzaak voor een nieuwe regering. De VHP is de enige partij die
in staat is om Suriname te redden. Het diaspora beleid onder bewind van de huidige
regering is doodgebloed. Er is helemaal geen samenwerking tussen Suriname en
Nederland. Hier moet verandering in komen. De diaspora speelt een belangrijke rol in
de ontwikkeling van Suriname. Er is kennis, kunde en kapitaal aanwezig binnen de
diaspora waarmee Suriname gered kan worden. Het is daarom van groot belang dat er
o.a. een diasporabeleid komt wanneer de VHP regeermacht zal verwerven.
Later op de avond werden genodigden in de gelegenheid gesteld om twee vragen te
beantwoorden namelijk: wat zijn hun verwachtingen als het gaat om de
verkiezingsuitslag en waarom men voor de VHP heeft gekozen.
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Tot slot werd door Tina Jakoeb live
verbinding gemaakt in Suriname met
o.a. kandidaten en andere leden van
de partij omtrent de stand van zaken.
Vanwege het vijf uur tijdverschil met
Suriname

werd

de

bijeenkomst

afgesloten omstreeks 01:30 uur in de
ochtend op 26 mei.
Met speciale dank aan:
Voorzitter Lachman Soedamah, Annelies Sheotahul, Henk lalji, Jagroep Narain, Roy
Ashruf, Sharda Ramautar en alle aanwezigen.
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11. VHP NL in Sunfo i.v.m. verkiezingswinst
In verband met het behalen van de verkiezingswinst
op 25 mei heeft Sunrise FM een speciale programma
aangeboden aan VHP Nederland om de partij te
feliciteren. Een gedeelte van dit programma werd
gesponsord door Shyam Anroedh, eigenaar van SME
Shipping. Er werden interviews afgenomen door de
heer Kries Bandhoe en Tina Jakoeb. Luisteraars
mochten inbellen om de partij en voorzitter Chan
Santokhi te feliciteren. Daarnaast werden kandidaten van de VHP benaderd omtrent de
tellingen die op dat moment gaande was in Suriname en de stand van zaken.
Het bestuur van VHP Nederland is verheugd met het behaalde resultaat tijdens de
verkiezingen in Suriname onder de leiding van voorzitter Chan Santokhi.
VHP Nederland feliciteert de gekozen VHP kandidaten, vrijwilligers, leden en bestuur
met het behalen van dit bijzonder resultaat. Een speciaal woord van dank is gericht tot
VHP voorzitter, Chan Santokhi, die met zijn inspirerende leiderschap de VHP heeft
weten om te vormen tot een nationale partij, waarin elke Surinamer zich thuis voelt.
Zijn werklust, inspirerende visie voor de ontwikkeling van het land, zijn daadkracht en
organisatievermogen hebben geleid tot de winst van onze partij gisteren.
Deze grote overwinning van de VHP is een duidelijk signaal van het Surinaamse volk
die al langer roept om verbetering van haar levensomstandigheden.
VHP Nederland gaat ervan uit dat de VHP deze roep van onze landgenoten voor een
beter leven, zal weten vorm te geven in uit te voeren beleid, mocht zij deel gaan
uitmaken van de nieuw te vormen Surinaamse Regering.
VHP Nederland is ervan overtuigd dat met een regering waar de VHP deel van
uitmaakt, het startsein wordt gegeven voor het werken aan de verdere uitbouw en
ontwikkeling van de rechtstaat, het onderwijs, de gezondheidszorg, de veiligheid en de
economie.
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VHP Nederland spreekt de verwachting uit dat de
nieuwe regering waarin de VHP deelneemt alle
Surinamers zal inspireren bij te dragen aan de
ontwikkeling van ons land.
Speciale dank namens VHP Nederland gaat uit
naar:
→ Eigenaar van Sunrise FM, de heer M. Chedi
→ Eigenaresse van Sunrise FM, mevrouw Kiran
→ Journalist, de heer Kries Bandho
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12. VHP Nederland: Hoe verder na de verkiezingswinst?
Op 18 september jl. heeft VHP Nederland een besloten bijeenkomst gehouden voor
donateurs (sympathisanten, bestuursleden en alle kernen) die bijgedragen hebben aan de
verkiezingswinst van mei 2020. Vanwege de COVID was VHP Nederland genoodzaakt om
de groep van uitgenodigden te beperken tot leden van de kernen en een aantal donateurs.
De avond werd geopend door dagvoorzitter Henk Lalji met het verzoek om geduld te
betrachten en af te wachten totdat de moederpartij meer duidelijkheid verschaft omtrent
een aantal zaken die met name voor VHP Nederland van belang is om te bepalen welke
koers er gevaren moet worden.
De voorzitter van VHP Nederland, de heer L. Soedamah is onder andere ingegaan op de
activiteiten die VHP Nederland heeft ondernomen om de moederpartij te ondersteunen.
Denk hierbij aan de verschillende projecten die gerealiseerd werden onder project ‘laat je
hart spreken’, debatavonden, lezingen en fundraisingsactiviteiten.
De penningmeester van VHP Nederland, heer Jagroep Narain heeft de financiele stand van
zaken over de periode van 2018 tot en met 2020 gepresenteerd waarbij hij uitgebreid is
ingegaan op de opgehaalde donaties en de uitgaven van VHP Nederland.
In het tweede deel van de bijeenkomst kregen de voorzitters van de kernen Amsterdam,
Rijnmond, Zaanstreek en Waterland en de overige leden de gelegenheid om vragen te
stellen en een toespraak te houden omtrent o.a. de relatie tussen VHP Nederland en de
moederpartij en de stand van zaken in Suriname m.b.t. onder andere het kabinet
Santokhi/Brunswijk.
De rode draad van de toespraken die gehouden waren is
dat VHP Nederland een krachtige organisatie is binnen
de diaspora en sinds de installatie van het nieuwe
bestuur (2018) zich niet alleen ingezet heeft om de
moederpartij te ondersteunen met het behalen van de
verkiezingswinst, maar ook het opbouwen van een
netwerk van sympathisanten die een afspiegeling is van
de Surinaamse samenleving. VHP Nederland is mede
dankzij haar netwerk in staat geweest om een enorme bijdrage te leveren aan de
verkiezingswinst en wilt met deze berichtgeving een ieder bedanken, met name
sympathisanten die niet aanwezig waren op de bijeenkomst, voor hun bijdrage en het
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vertrouwen in VHP Nederland als de afdeling van de
moederpartij in Nederland die mandaat heeft om
namens de moederpartij te handelen.
Nu de moederpartij aan de regeermacht is, zijn de
doelen van VHP Nederland bijgesteld. Een van de
doelen is om de ledenbestand verder uit te breiden
(met o.a. meer jongeren en vrouwen), een adviesraad
in het leven te roepen om op deze manier kader, kennis,
kunde en sleutelfiguren in Nederland te bundelen zodat er actief gewerkt kan worden aan
het ondersteunen van de moederpartij bij het wederopbouwen van Suriname.
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13. Mr. Jagernath Lachmon lezing 2020
Tijdens de 7e mr. Jagernath Lachmon lezing op 22 november heeft de Nederlandse oudminister van Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk een inleiding verzorgd. De lezing
was georganiseerd door VHP Nederland. Gezien de historische en actuele betekenissen
van de inleiding, is deze in 8 afleveringen aangeboden aan de samenleving (Zie ook
starnieuws en de website van VHP Nederland hiervoor). Pronk is ingegaan op de
onafhankelijkheid van Suriname en de rol die Jagernath Lachmon hierin heeft gespeeld.
Citaat bij aflevering 1:
“Na de maanden die het jaar afsluiten beginnen andere die gehoor zullen geven aan de
roep om iets nieuws” citaat van Trefossa (pseudoniem van de schrijver/dichter Henny
de Ziel, o.a. schrijver van de tekst van het Surinaams Volkslied).
“Na de maanden die het jaar afsluiten beginnen andere die gehoor zullen geven aan de
roep om iets nieuws”. Dit is de derde strofe van een gedicht van één van Surinames
grootste dichters: Trefossa. Hij schreef het in het Sranantongo en het werd gevonden in
zijn nalatenschap, op een kladblaadje, ongedateerd. Het werd na zijn overlijden
gepubliceerd, in 1977, onder de titel Srefidensi – ‘Zelfstandigheid’. Trefossa, die in
1975 overleed, heeft het dus geschreven nog voordat Suriname onafhankelijk werd,
misschien kort daarvoor, misschien jaren eerder. Ik werd erdoor getroffen en heb het
doen afdrukken aan het begin van het boek dat ik dit jaar publiceerde onder de titel
‘Suriname Van wingewest tot natiestaat.’
In zijn gedicht voorziet Trefossa de komende onafhankelijkheid van zijn land. Althans,
zo lees ik het. Hij lijkt er verlangend naar uit te zien, omdat de zelfstandigheid een eind
kan maken aan de machten die het volk eeuwenlang hebben voortgedreven. Maar de
toekomst is onzeker: “Wat voor winst zal er zijn aan het eind?” luidt een van de andere
strofen. De dichter waarschuwt: de onafhankelijkheid is zwanger van onheil. Een
nieuwe maatschappij kan barsten vertonen en de toekomst rood kleuren. Vandaar de
oproep: “Volk, lik de honing van de leugen niet waar uw chromosomen vol van zitten.
Reinig u zelf. Reinig u, voordat een nieuwe heilige eed uw lippen verlaat”.
Er komt altijd iets nieuws, schrijft Trefossa. Maar hij drukt ons op het hart: dat nieuwe
is nooit vanzelfsprekend goed, schoon of zuiver. De toekomst kan rood kleuren,
bloedrood. De leugens van het verleden zijn niet bij voorbaat weggewist. We zullen die
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moeten afzweren, ons van dat verleden moeten reinigen, want anders zijn de beloften
die we elkaar doen niet heilig, maar hol.
Ik las het gedicht vele malen en begreep plotseling: dit gaat niet alleen over Suriname,
maar ook over mijn eigen land. Ook in Nederland gaven we gehoor aan de roep om iets
nieuws, bijvoorbeeld toen de slavernij werd afgeschaft en later opnieuw, toen we
afstand moesten doen van onze macht als koloniale overheerser van het volk van
Indonesië, en weer later, toen Suriname als onafhankelijke staat was uitgetreden uit het
Koninkrijk der Nederlanden. Maar we begonnen niet vanzelfsprekend met een schone
lei. De leugens van het verleden als koloniale mogendheid waren niet een twee drie
afgezworen. Neokoloniale arrogantie, discriminatie en institutioneel racisme zitten in
de chromosomen van de Nederlandse samenleving.
We kunnen niet volstaan met eenmalige beslissingen, zoals een handtekening zetten
onder een wet waarmee de slavernij wordt afgeschaft of waarmee de zelfstandigheid
van een voormalige kolonie wordt erkend. De lei moet telkens opnieuw worden schoon
gewist. Zonder zelfreiniging worden onze beloften hol.
Zonder reiniging geen vernieuwing, aldus dit gedicht. Die boodschap richtte Trefossa
niet alleen aan zijn eigen volk, maar ook aan Nederland. Onafhankelijkheid verwerven
of verlenen is niet het zetten van een punt achter het verleden en het beginnen met een
nieuw hoofdstuk in het boek van de geschiedenis. Het is een puntkomma in één en
dezelfde zin in een doorlopend verhaal. Dat maakt onafhankelijkheid tot meer dan een
formaliteit, meer dan een juridische formule, veel meer dan het afkondigen en erkennen
van een nieuwe staat, los van de kolonisator van destijds. Zelfstandigheid bereiken
betekent ook het herstellen van wat kapot was gemaakt, een nieuwe relatie aangaan op
basis van gelijkwaardigheid, een staat
omvormen tot een natie, een economie
verduurzamen, een samenleving creëren
waarin alle mensen tot hun recht komen,
ongeacht hun afkomst of achtergrond.
Zelfstandigheid

bereiken

betekent

verzelfstandigen

en

is

dat

een

werkwoord, een proces van lange duur.
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14. Conclusie
Suriname bevindt zich in een grote financiële crisis . 2021 wordt het jaar van de
waarheid. VHP-Nederland spreekt de hoop uit dat het de Regering Santokhi/Brunswijk
zal lukken oplossingen te vinden voor de grote schuldenlast waaronder Suriname
gebukt gaat. Als gevolg hiervan is er een groot gebrek aan buitenlandse valuta wat niet
bevorderlijk is voor het op gang krijgen van de economie. Armoede bestrijding zal in
2021 een belangrijk speerpunt moeten zijn van de nieuwe regering. Hopelijk wordt met
het voorradig worden van het vaccin tegen het corona-virus de economische
ontwikkeling van ons land hierdoor niet meer bedreigd.
De ontwikkeling van het toerisme, volkslandbouw, nijverheid en economische
ontwikkeling op basis van kennis en talenten op buurt/wijkniveau kan weer ter hand
worden genomen en opbloeien. Hopelijk kunnen wat tastbare projecten in 2021
uitgevoerd worden op basis van de verbeterde relatie Suriname -Nederland.
VHP-Nederland kijkt in 2021 uit naar de concrete invulling van werkzaamheden in het
kader van het onlangs in Suriname opgerichte Diaspora Instituut.
Wij zijn benieuwd welke plannen er liggen en wie daarin een rol spelen en wat VHPNederland hierin kan bijdragen.
Verder kijkt VHP-Nederland uit naar een intensieve samenwerking met de nieuwe
Surinaamse ambassadeur in Nederland. VHP-Nederland zal de Surinaamse
ambassadeur in 2021 benaderen om samen na te gaan hoe wij van dienst kunnen zijn
bij het door hem te behalen doelstellingen.
Indachtig het uitgangspunt van VHP Voorzitter Chan Santokhi , zullen wij er alles aan
doen om invulling te geven aan onze bijdrage als Surinamers in Nederland aan de
ontwikkeling van Suriname. Daartoe gaat VHP-Nederland een pool van deskundigen
organiseren die gaan meedenken over en in overleg met de nieuwe ambassadeur van
Suriname in Nederland gaan meewerken aan de ontwikkeling van Suriname.
De relatie van VHP-Nederland met de moederpartij zal in 2021 onderwerp van gesprek
zijn. Welke nieuwe accenten moeten worden gelegd nu de VHP in de Regering zit en
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wat wordt onze nieuwe rol en verhouding met de moederpartij. Allemaal vraagstukken
voor 2021.
Wij sluiten het jaar 2020 af met enthousiasme en trots op ons geleverd werk in 2020
en gaan met inspiratie en vol goede moed 2021 in.
Leve de VHP !
Leve VHP-Nederland !
Geluk, Gezondheid , Voorspoed aan u allen Toegewenst !
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15. Bijlagen
Dankzij het coronavirus was het voor VHP
Nederland niet mogelijk om tijdens de
verkiezingen

van

mei

2020

bijeenkomsten

en

andere

fysieke

activiteiten

te

organiseren. Sociale media van VHP Nederland
heeft een belangrijke rol vervult in het voeren
van campagne.
Wilt u meer weten hoe VHP Nederland bijdraagt aan
de wederopbouw van Suriname, dan verwijzen wij u
naar

de

website

van

VHP

Nederland

(www.vhpnederland.nl). VHP Nederland is ook actief
op Facebook. Het verzoek aan u allen om deze pagina
zoveel mogelijk te liken en uw vrienden en kennissen te verzoeken dit ook te doen. U
kunt ons ook volgen op Instagram, Twitter en LinkedIn.
Mocht u content hebben die u wilt delen via de
sociale media van VHP Nederland, dan kunt u
contact opnemen met Tina Jakoeb op 0614989975.
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16. Bijlage 1
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EEN WOORD VOORAF
VHP Nederland feliciteert de moederpartij met het verkiezingsresultaat dat op 25 mei
2020 is behaald. De kiezer heeft op krachtige wijze het gevoerde NDP beleid afgewezen
en de weg gewezen voor een nieuwe regering. VHP Nederland prijst de
voortvarendheid waarbij een nieuwe regeercoalitie is gevormd die recht doet aan de
verkiezingsuitslag. Suriname verkeert in een diepe economische crisis, veroorzaakt
door corruptie, wanbeleid van gemeenschapsgelden door de NDP-regering. Suriname
heeft een lange democratische traditie van eerlijke, transparante verkiezingen waar
politieke leiders de volkswil respecteren. Onze landgenoten in Suriname willen niet
leven onder een regering die niet luistert naar de wil van het volk en haar met bloed en
zweet verdient geld wegmaakt. De Surinaamse gemeenschap in Nederland leeft mee
met de vreselijke toestanden die onze mensen nu moeten meemaken in Suriname. Wij
willen niet dat onze mensen moeten leven onder een regime dat zij hebben afgewezen.
Aan een ieder, doen wij een beroep om de ontwikkelingen in Suriname in het belang
van de bevolking van Suriname nauwlettend te volgen en de stembusuitslag te
beschermen. In deze paper geven wij aan dat ontwikkelingen in Suriname zonder meer
hun weerslag hebben op de Surinaamse diaspora in Nederland.
Bijna 45 jaar na de staatkundige onafhankelijkheid van de republiek Suriname is de
Surinaamse diaspora in Nederland nog steeds nauw betrokken bij de ontwikkeling van
Suriname. Nu bijkans 45 jaar nadat de massale immigratie van Surinamers naar
Nederland van start is gegaan, wonen er ongeveer 380.000 mensen met wortels in
Suriname in Nederland. Surinamers in Nederland zijn hier werkzaam, in alle maar te
bedenken beroepen. Als wij bedenken dat Nederland gerekend wordt tot de vijfde
economie van de wereld kunnen wij ons voorstellen wat een potentieel aan kennis,
kunde en kapitaal, de Surinaamse diaspora in Nederland in zich herbergt. De
Surinaamse diaspora in Nederland is zeker door Suriname te mobiliseren. Politici en
beleidsmakers moeten hiertoe werken aan een aantal randvoorwaarden te weten:
betrouwbaarheid, veiligheid en voorspelbaarheid.

De diaspora en vhp Nederland rekenen op u!
Mr Dr L. Soedamah – voorzitter VHP Nederland
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Paragraaf 1
Diasporabeleid en de visie van VHP Nederland
Het begrip ‘diaspora’ is een veelbesproken en veelgebruikte term. Oorspronkelijk is het
afkomstig uit de Griekse oudheid en heeft het de volgende letterlijke betekenis:
verstrooiing of verspreiding. Hedendaags wordt deze uitdrukking gebruikt om alle
volkeren aan te duiden die grootschalig verspreid zijn geraakt over diverse delen van
de wereld vanuit eigen thuisland. Deze volkeren hebben tevens een aantal culturele
uitingen gemeenschappelijk. Typerend voor diaspora zijn economische en/of sociaalculturele netwerken tussen de diverse delen van de diaspora en/of met het land der
herkomst. Enkele te benoemen voorbeelden zijn Afrikanen, Chinezen en Indiërs. Van
deze verstrooiing of verspreiding over diverse landen maakt uiteraard ook de
Surinaamse gemeenschap deel.
In het kader van het regeerprogramma 2020 –2025 door de regering gevormd door
VHP. ABOP, NPS en PL, zal in dit artikel de aandacht toegespitst worden op de
diasporagemeenschap in Nederland. De Surinaamse gemeenschap in Nederland vormt
een groot en hecht onderdeel van het Surinaamse volk. De natuurlijke verbondenheid
die Surinaamse migranten ervaren met Suriname, is absoluut te zien als één die
veelbetekenend is. De ontwikkeling van de Surinaamse diaspora kent een bewogenheid
die diverse terreinen beslaat. Er is sprake van een directe én indirecte weerslag op onder
andere sociale, culturele, maatschappelijke en economische omstandigheden van
Suriname zelf. De invloed van de diasporagemeenschap is niet weg te denken uit het
land.

Wij van VHP Nederland zijn bijzonder vereerd opnieuw een blik te mogen werpen op
de huidige stand van zaken rondom de diasporagemeenschap en daaraan onze visie en
aanbevelingen te verbinden. Het belang van de Surinaamse diaspora bij de
ontwikkeling van Suriname, en dan met name na de verkiezingen van mei 2020, is, ons
inziens, en bovenal gezien de huidige situatie in Suriname, van onmetelijke waarde. Bij
de ontwikkeling van Suriname gaan wij uit van de betrokkenheid van één miljoen
personen met Surinaamse wortels.
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Paragraaf 2
Historische ontwikkeling
Sedert de bepalingen van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden in 1954, kent
Suriname van 1955 tot 1969 een periode van politieke stabiliteit en economische groei
als gevolg van een redelijk goed georganiseerd onderwijs, zorg, welzijn en
rechtssysteem. Via het goed opgezette systeem van beurzen kwam de eerste groep
landgenoten aan in Nederland. De afgestudeerden keren bijna allen na de studie weer
terug naar Suriname.
De Surinaamse diaspora in Nederland in de jaren 1950- ’60 bestaat voornamelijk uit
kinderen van gegoede families uit Suriname. Daarnaast is Surinaams personeel in de
zorg in Nederland in trek. In de tijd van dekolonisatie is de roep om onafhankelijkheid
in landen met een koloniaal verleden wereldwijd hoorbaar. In de jaren 1950- ’60
houden Surinamers in Nederland zich ook bezig met dit vraagstuk en laten zij zich
inspireren door de ontwikkelingen in de wereld. Op hun beurt beïnvloeden zij ook weer
de landgenoten in Suriname op politiek, sportief, muzikaal en wetenschappelijk gebied.
In de jaren 1970- ’80 komen steeds meer Surinaamse middelbare scholieren uit de
middenklasse en armere delen van de bevolking met een studiebeurs naar Nederland.
De Surinaamse studenten in Nederland organiseren zich in verenigingen. Deels gericht
op gezelligheid en deels gericht op de politiek en economische situatie in Suriname.
De politieke bewegingen van de Surinaamse Diaspora in Nederland in 1970- ’80 heeft
een duidelijke linkse signatuur. Bijna alle landen in de wereld waren inmiddels
“onafhankelijk” en de wereld bewoog zich nu richting bevrijding van het
neokolonialisme. De Surinaamse diaspora in Nederland voelde zich verwant met deze
trend in de wereld en zette zich in voor ondersteuning van diverse organisaties in
Nederland. In 1974 zijn er verkiezingen in Suriname en hoewel de onafhankelijkheid
van Suriname vóór de verkiezingsdatum geen issue is, kondigt de leider van de
Nationale Partij Suriname (NPS) tijdens een verkiezingsspeech aan dat Suriname niet
later dan 25 november 1975 onafhankelijk zal zijn. Dit brengt een enorme spanning
teweeg tussen de VHP en de NPS en er ontbrandt een felle strijd tussen deze twee
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politiek partijen. In aanloop van de onafhankelijkheid van Suriname verlaten duizenden
Surinamers, uit alle lagen van de Surinaamse bevolking, het land om zich vervolgens
in Nederland te vestigen. De confrontatie met deze volksverhuizing van grote delen van
de Surinaamse gemeenschap naar Nederland heeft als consequentie dat bestaande
Surinaamse organisaties in Nederland zich niet langer en louter met de politieke situatie
in Suriname kunnen bezighouden. Zij moeten hun energie nu ook gebruiken om op te
komen voor een menswaardig bestaan van de Surinaamse gemeenschap in Nederland.
In heel Nederland ontstaan in de grote gemeenten Surinaamse welzijnsstichtingen.
Deze stichtingen, die voor een deel met Surinaamse medewerkers werkt, zet zich in
voor het lenigen van de allerergste noden van de Surinaamse gemeenschap. Op 25
februari 1980 vindt vlak voor de in maart 1980 uitgeschreven vrij en algemene geheime
verkiezingen, een staatsgreep plaats in Suriname. In Nederland is er in het begin enige
sympathie voor de militaire staatsgreep onder leiding van de Nationale Militaire Raad
(NMR). Naarmate er echter meer duidelijkheid ontstaat over de handel en wandel van
de NMR, neemt men meer afstand van de situatie in Suriname. Gesteld kan worden dat
het schouwen van de Surinaamse politiek door de Surinaamse diaspora in Nederland
een nieuwe dimensie kreeg. Het was niet meer mogelijk om vrijelijk je politieke opinie
over Suriname te geven. Na de december moorden in 1982 vluchten veel studenten,
hoger en middenkader, uit Suriname naar Nederland. Onder het Surinaams volk heerst
na de decembermoorden een sfeer van verzet, wat in de volksmond de militaire
dictatuur wordt genoemd. In 1983 breekt de binnenlandse oorlog uit. Gevluchte
Surinamers in Nederland, verenigd in de Raad voor Bevrijding van Suriname,
ondersteunen het verzet van de Jungle Commando tegen het Nationaal Leger.
Het is mede aan deze ondersteuning te danken dat er in Suriname een situatie ontstond
die het mogelijk maakt dat het militair gezag gedwongen werd in te stemmen met het
houden van vrije, algemene en geheime verkiezingen in 1987. Het mag duidelijk zijn
dat de ontwikkelingen in Suriname zonder meer hun weerslag kregen op de Surinaamse
Diaspora in Nederland. 45 Jaar na de Staatkundige Onafhankelijkheid van de Republiek
Suriname, is de Surinaamse Diaspora in Nederland nog steeds nauw betrokken bij de
ontwikkeling in Suriname.
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Paragraaf 3
Belang van de Surinaamse diaspora bij de ontwikkeling van Suriname
Momenteel verkeert Suriname in zorgelijke staat. De Surinaamse burgerij en politici
geven uiting aan hun zorgen en plaatsen vraagtekens bij de crisis waarin het land
verkeert. Dit geldt echter ook voor het buitenland: de huidige status van Suriname is
niet ongemerkt gebleven op het internationale podium en dit roept diverse reacties en
discussies op. Juist in deze cruciale periode is de rol van de diasporagemeenschap
onmisbaar. Nu het land in enorme financiële crisis verkeert, kan met stelligheid gezegd
worden dat de Surinaamse diaspora op dit moment belangrijker is dan ooit tevoren.
Effectief diasporabeleid en actieve inzet van personen in diaspora blijken onontbeerlijk.

Suriname heeft op dit moment niet het vermogen of de luxe om hulp vanuit de diaspora
af te slaan. Om die reden is actieve participatie van personen in diaspora een grote must
en zelfs onmisbaar. Deze participatie, hetzij materieel of immaterieel, zal zeker ook na
de verkiezingen van mei 2020 actief en doelgericht ingezet dienen te worden. De
daadwerkelijke start van de wederopbouw van Suriname bevindt zich thans in zeer
kritieke toestand: het laat op zich wachten. Figuurlijk doet het denken aan een
wachtkamer die slechts verlaten kan worden wanneer het startsein voor de
wederopbouw van Suriname afgegeven wordt. Van daadwerkelijke wederopbouw is
nog geen sprake. Getracht wordt, met man en macht, een verergering van de toestand
te voorkomen. De inzet van de diasporagemeenschap is om die reden en op dit ogenblik
hard nodig, maar zal hoogstwaarschijnlijk nog fundamenteler en noodzakelijker
worden na de verkiezingen van mei 2020. Continuïteit van betrokkenheid van de
diasporagemeenschap is daarom zéér essentieel. Binnen die continuïteit is de
toepassing van concrete en heilzame activiteiten, gericht op uitvoering en handhaving
van goed diasporabeleid, een gegeven wat herhaaldelijk geëvalueerd zou mogen
worden.

Wanneer wij het hebben over betrokkenheid van de diasporagemeenschap, valt te
denken aan actieve participatie aan onder andere onderwijs, cultuur, infrastructuur en
gezondheidszorg. Inzet van de diaspora is echter ook nodig voor de wederopbouw van
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de economische ontwikkeling van het land. Kennis, de productie van diensten en
goederen, maar ook het creëren van innovatie binnen industrie en technologie bieden
mogelijkheden ten dienste en ter bevordering van de welvaart van Suriname. De inzet
van expertise op bovengenoemde terreinen kan van grote betekenis zijn voor het teniet
doen van de vermagering en achteruitgang die wij thans opmerken. Hulp en
ondersteuning van de diaspora kunnen een regulerend effect hebben waardoor een
verergering van problemen voorkomen dan wel verminderd kan worden. Zo kunnen er
bijvoorbeeld investeringen plaatsvinden die een bijdrage kunnen leveren aan
ontwikkelingsprojecten of ontwikkelingsstrategieën gericht op armoedebestrijding en
gericht op bevordering van economische groei. Als geëmigreerde landgenoten kan de
diasporagemeenschap een grote bijdrage leveren aan planontwikkeling en uitvoering
van diverse projecten. Een zeer belangrijk onderdeel daarvan heeft betrekking op
fondsontwikkeling en op de versterking van het landelijk sociaal netwerk. Met behulp
van de diaspora kan er tenslotte ook meer nadruk gelegd worden op management, sport
en welzijn en kunnen zowel modernisering als globalisering ervoor zorgen dat
Suriname zich blijft ontplooien op diverse markten.

Op grond van bovengenoemde is VHP Nederland ervan overtuigd dat aanmoediging
van diasporabetrokkenheid noodzakelijk is voor de ontwikkeling van Suriname. Voor
de opbouw en de verdere ontwikkeling van het land, is onder andere een goede
samenwerking tussen de Surinaamse gemeenschap in Suriname en de Surinaamse
gemeenschap buiten Suriname van groot belang.
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Paragraaf 4
Aanbevelingen VHP Nederland te voeren Diasporabeleid Surinamers in
Nederland
Het is van groot belang dat Surinamers, waar ter wereld zij ook verblijven, door
Suriname worden uitgenodigd om actief mee te denken en mee te werken aan het
realiseren van een sociaal-economisch beleid voor de groei van Suriname. De regering
van Suriname zou alles in het werk moeten stellen om de banden met de Surinamers
buiten Suriname aan te halen en te versterken. Suriname kan alleen sterker worden en
verder groeien als er synergie plaatsvindt met de Surinamers buiten Suriname. Hierbij
zou de focus moeten liggen op het aantrekken van kennis en kapitaal, het ontwikkelen
van producten en diensten, en het investeren in technologie en innovatie.
Op basis van diverse diaspora conferenties, doet VHP Nederland de volgende
aanbevelingen:
1) Suriname zou een minister of onderminister ‘Diaspora Zaken’ kunnen aanwijzen.
In nauw overleg met deze minister of onderminister kan gekomen worden tot goede
beleidsontwikkeling waarin aandacht is voor onder andere institutionele
voorzieningen en periodieke ontmoetingen. Bij laatstgenoemde valt te denken aan
jaarlijkse of tweejaarlijkse diaspora conferenties, diplomatieke en consulaire
vertegenwoordigingen, contact en goed overleg met het bedrijfsleven, het
maatschappelijk middenveld en met Nederlandse politieke partijen.
2) Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Suriname zou een afdeling “Diaspora”
kunnen instellen.

3) Bij het ontwikkelen van zowel het (inhoudelijk) beleid als het vormgeven aan de
institutionele voorzieningen in Nederland, moeten het primaat en de leiding liggen
bij Suriname. Surinamers in Nederland hebben daarin de taak de Surinaamse
regering een helpende hand te bieden opdat de door hen beoogde doelstellingen
gerealiseerd kunnen worden.
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4) De Surinaamse diaspora gemeenschap zou een eigen organisatie of een
diasporaplatform moeten opzetten, van waaruit initiatieven richting Suriname
worden gecoördineerd

5) Bij het ontwikkelen van voorstellen voor de opzet van institutionele voorzieningen
zoals onder andere databanken, platforms en denktanks is het belangrijk voor zoveel
mogelijk aansluiting te zorgen. Modellen werken het effectiefst wanneer zij goed
aansluiten op de Surinaamse situatie. Een goed voorbeeld hiervan is het
diasporabeleid van India, Turkije en Israël

6) Mobilisatie van mensen met een Surinaams achtergrond in het buitenland (creëren
van een lobbyclub)

7) Jaarlijks zou Suriname op 25 november, de dag van de onafhankelijkheid van
Suriname, een “Diaspora Day” kunnen organiseren waarbij gezaghebbende
personen, zakenlieden en financiële experts elkaar kunnen ontmoeten

8) De leiding van de diplomatieke vertegenwoordiging in Den Haag zou weer op het
niveau van ambassadeur moeten worden gebracht. Dit vanwege de duizenden
Surinamers die in Nederland wonen, de miljoenen euro’s die jaarlijks worden
overgemaakt naar Suriname en tenslotte vanwege de voorziening van het jaarlijkse
toerisme naar Suriname vanuit deze diaspora

9) In het contact tussen Nederland en Suriname dient rekening gehouden te worden
met levende emoties en beeldvorming van beide landen. Dit is noodzakelijk om
werkbare verhoudingen en werksferen te creëren en te behouden, maar bovenal om
vanuit Nederland niet te al te belerend over te komen in de wijze van communicatie

10) Er zouden databanken gecreëerd moeten worden: in Suriname een databank inzake
de behoefte en in Nederland een databank inzake de mogelijkheden (wat er te
bieden is), c.q. bundelen van expertise in Nederland en Suriname
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11) Het opzetten van een diasporabank en samenwerken van overheid tot overheid

12) Het versoepelen van het personenverkeer tussen Nederland en Suriname

13) Snellere afhandelingsprocedure bij aankomst te J.A. Pengel Luchthaven.

14) Het invoeren van dubbele nationaliteit

15) Mogelijkheden onderzoeken voor goedkoop vliegverkeer tussen Nederland en
Suriname.
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17. Bijlage 2
Diaspora gemeenschap wil minister of onderminister
De diaspora vertegenwoordigers hebben een 15-tal aanbevelingen gedaan aan de
nieuwe coalitie, waaronder het aanwijzen van een minister of onderminister ‘Diaspora
Zaken’. Het instellen van een afdeling 'Diaspora' bij het ministerie van Buitenlandse
Zaken. De Nederlandse afdelingen van de VHP, ABOP, NPS en PL hebben hun wensen
voor het regeerprogramma 2020-2025 kenbaar gemaakt aan de samenwerkende
partijen, die vooruitlopend op de regeermacht, alvast met maatschappelijke groepen
van gedachten wisselen.
Tijdens de online ZOOM-meeting met de politieke leiders hebben de Nederlandse
vertegenwoordigers Lachman Soedamah (VHP), Gilmar Macknack (ABOP), John
Ritfeld (NPS) en Mundo Kasmo (PL) het zeer op prijs gesteld een bijdrage te mogen
leveren op de huidige stand van zaken rondom de diasporagemeenschap en daaraan hun
visie en aanbevelingen te verbinden.
De Nederlandse vertegenwoordigers brachten naar voren dat na bijkans 45 jaar nadat
de massale immigratie van Surinamers naar Nederland plaatsvond, er nu ongeveer
380.000 mensen van Surinaamse afkomst in Nederland wonen. Surinamers in
Nederland zijn daar werkzaam, in alle maar te bedenken beroepen. "Als wij bedenken
dat Nederland gerekend wordt tot de vijfde economie van de wereld kunnen wij ons
voorstellen wat een potentieel aan kennis, kunde en kapitaal, de Surinaamse diaspora
in Nederland in zich herbergt," stellen de vertegenwoordigers in een verklaring.
Jaarlijks zou Suriname op 25 november, de dag van de onafhankelijkheid van
Suriname, een 'Diaspora Day' kunnen organiseren waarbij gezaghebbende personen,
zakenlieden en financiële experts elkaar kunnen ontmoeten. Er zouden databanken
gecreëerd moeten worden: in Suriname een databank over de behoefte en in Nederland
een databank over de mogelijkheden c.q. bundelen van expertise. Het versoepelen van
het

personenverkeer

tussen

Nederland

en

Suriname

en

een

snellere

afhandelingsprocedure bij aankomst te J.A. Pengel Luchthaven. Het invoeren van
dubbele nationaliteit.
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De partijen die de nieuwe regering zullen vormen, hebben aangegeven een bijdrage te
willen leveren om de diaspora te betrekken bij de ontwikkeling van Suriname. De
Nederlandse afdelingen van de politieke organisaties hebben aangegeven voortaan
gezamenlijk op te trekken en dat communicatie en overleg cruciaal zijn om samen
besluiten te nemen die de band tussen de diaspora en Suriname zullen versterken. De
aanbevelingen zullen in het regeerakkoord worden verwerkt, zeggen de Nederlandse
politieke vertegenwoordigers in een verklaring.

Bron: Starnieuws.com
13/06/2020
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18. Bijlage 3
Partij Desi Bouterse lijdt flinke nederlaag
Het Surinaamse ministerie van
Binnenlandse

Zaken

heeft

donderdagmiddag (plaatselijke
tijd) met anderhalve week
vertraging de officieuze uitslag
van de parlementsverkiezingen
van 25 mei bekendgemaakt.
De politieke partij NDP van president Desi Bouterse heeft een flinke nederlaag geleden.
De VHP van oppositieleider Chan Santokhi wordt de grootste partij met 20 van de 51
parlementszetels, vier meer dan de NDP.
De nederlaag van de NDP komt niet als een verrassing. Vrijwel de volledige
verkiezingsuitslag was dagen geleden al bekend. Alleen de gegevens van drie van de
639 stembureaus lieten nog op zich wachten, maar die zijn inmiddels ook terecht.
Daarmee ligt er een officieuze uitslag.
Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) moet nu formeel de zetelaantallen bepalen.
Daarna is het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) aan zet. Dit orgaan zal de uitslag al of
niet bindend verklaren. De verwachting is dat het OKB ook een standpunt in zal nemen
over het verzoek van de NDP-voorzitter Desi Bouterse, die een hertelling van de
stemmen van district Paramaribo heeft gevraagd.
Santokhi nieuwe president?
De oppositie heeft de laatste cijfers niet afgewacht en is al begonnen aan de
onderhandelingen over het vormen van een nieuwe regering. VHP, ABOP, NPS en PL
willen een coalitie vormen en Santokhi naar voren schuiven om de nieuwe president te
worden.
De 51 gekozen parlementariërs zijn nu aan zet om de president te kiezen. Om te worden
gekozen heeft Santokhi de steun van zeker twee derde van de parlementariërs nodig.
Soedamah gaat er niet van uit dat Bouterse kan voorkomen dat Santokhi de nieuwe
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president wordt. Hij wijst erop dat de VHP al samen met de partijen ABOP, NPS en PL
onderhandelingen is begonnen over het vormen van een coalitie met Santokhi als de
nieuwe president.
Vertraging
Dat de officieuze uitslag van de verkiezingen zolang op zich heeft laten wachten, is
voor een groot deel te wijten aan de gang van zaken bij het hoofdstembureau
Paramaribo. Vermoeidheid bij de medewerkers, hertellingen en kwijtgeraakte
processen-verbaal, hebben de vertraging opgeleverd.
Op het hoofdstembureau Paramaribo wordt om 22:00 uur Nederlandse tijd een
openbare zitting gehouden. Dan wordt de uitslag voor het district Paramaribo formeel
vastgesteld. Dat heeft naar verwachting geen invloed meer op de verkiezingsuitslag.
Het uitblijven van de resultaten zorgde de afgelopen week voor onrust.
Vertegenwoordigers van politieke partijen brachten nachten door in de hal waar het
hoofdstembureau was gevestigd en waar alle stembiljetten liggen opgeslagen. Ze
wilden gesjoemel voorkomen.
’Pas juichen na het laatste fluitsignaal’
Lachman Soedamah, voorzitter van de Nederlandse afdeling van de VHP, laat in een
reactie weten dat het goed is voor Suriname dat er een eind lijkt te komen aan het
tijdperk-Bouterse. „Onder hem was het water naar de zee dragen”, aldus Soedamah.
„Bouterse heeft het land in een grote crisis gebracht.” Hij wijst erop dat die crisis onder
meer is veroorzaakt door corruptie, wanbeleid en het verkeerd omgaan met
gemeenschapsgelden.
Romeo Hoost van het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname is er nog niet gerust
op dat er een eind komt aan het tijdperk-Bouterse. Romeo Hoost is de neef van Eddy
Hoost, een van de vijftien slachtoffers van de Decembermoorden in Suriname. „Ik houd
er rekening mee dat Bouterse de overdracht van het presidentschap zal proberen te
verstoren. Die man heeft al zo vaak iets onverwachts uit de hoge hoed getoverd”, zegt
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Hoost. “Het is bij Bouterse net zoals bij een voetbalwedstrijd. Je kan pas juichen na het
laatste fluitsignaal”.
Bron: De Telegraaf
04/06/2020
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19. Bijlage 4
Voordracht Radjendre Khargi Ambassadeur voor Suriname in Nederland
In de pers is de naam van Radjendre
Khargi genoemd als de nieuwe
Ambassadeur voor de Republiek
Suriname in Nederland.
Wij,

Zusterorganisaties

Coalitiepartners Nederland, hebben
hiervan kennisgenomen.
Het was bekend dat de invulling van de functie van Ambassadeur(s) in een nieuwe
perspectief geplaatst zou worden in lijn met de naamgeving Ministerie van Buitenlandse
Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (Bibis).
De berichtgeving heeft veel “tongen” doen losmaken en de kandidaat Ambassadeur werd
op de “ontleedtafel” gelegd.
Organisaties en anderen op persoonlijke titel, maakten gebruik van hun democratisch
recht, openlijk hun mening kenbaar te maken over de kennis, kunde en competenties van
deze kandidaat.
Minister Albert Ramdin, Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale
Samenwerking (Bibis), kwam met een verklaring om deze voordracht te onderbouwen.
Wij, Zusterorganisatie Coalitiepartners, zijn op onderzoek gegaan en kwamen achter de
volgende informatie:
Radjendre Khargi is:
1) Communicatieadviseur;
2) Actief op het terrein van Internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling,
3) Vervulde

diverse

adviesfuncties

voor

onder

andere

de

minister

van

Ontwikkelingssamenwerking en diverse NOG’s,
4) Bekend van een leidende rol in het bundeling van bekende bladen zoals OnWorld in
Internationale Samenwerking tot het OnWorld Nederland Platform,
5) Initiator tot de oprichting van de Leerstoel Hindostaanse Diaspora en later secretaris
en voorzitter Diaspora Leerstoel Lall Rookh aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
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Tegen deze achtergrond ondersteunen wij deze voordracht, omdat wij van overtuigd zijn
dat hij de rol en taakstelling op een kundige wijze kan invullen.

Wij zullen ook proberen de draagvlak te vergroten en de weerstanden te verkleinen
binnen de Surineds/Diaspora gemeenschap.
Den Haag, 16 november 2020

Zusterorganisaties Coalitiepartners NL
VHP – Lachman Soedamah
ABOP – Gilmar Mack Nack
NPS – John Ritfeld
PL

– Mundo Kasmo
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