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1. Inleiding
DE OLIFANT IN NEDERLAND IS KLAAR WAKKER!
Voor u ligt het jaarverslag van 2021. Ik wil het jaarverslag van VHP Nederland van
2021 vol trots onder uw aandacht brengen. 2021 was ook voor VHP Nederland een
bijzonder jaar. De coronapandemie werkte door in zowel onze organisatie als in onze
activiteiten. Zo moesten we in 2021 vele fysieke activiteiten uitstellen en afgelasten en
of digitaal laten plaatsvinden.
De coronapandemie zorgde ook voor mooie initiatieven en kansen. Zo vonden meer
dan voorheen, onlinebijeenkomsten plaats tussen VHP-ers in Suriname en Nederland.
VHP-ers in Suriname en Nederland wisselden van gedachten via Zoom en samen
vergroten zij hun digitale basisvaardigheden.
In het afgelopen jaar hebben wij gemerkt dat de Regering Santokhi haar best doet en
hard werkt. Het bezoek in September 2021 van voorzitter VHP tevens President van de
Republiek Suriname, Santokhi met delegatie is enthousiast ontvangen en heeft de
banden met Nederland weer hersteld. Er worden daadwerkelijk stappen gezet gericht
op de ontwikkeling van Suriname. De vooruitzichten voor de komende jaren zien er
veel belovend uit.
Over 3,5 jaren zijn er weer verkiezingen. Het is zaak overzicht te houden en scherp in
het oog te houden wat de hoogste noden van de bevolking zijn en dat deze
daadwerkelijk merkt dat haar levensomstandigheden verbeteren. Toetssteen voor haar
is of zij betaalbaar aan vervoer, eten, drinken, huisvesting en werkgelegenheid kan
komen. VHP-Nederland is nog steeds zeer betrokken met de ontwikkelingen in ons
land en staat klaar om de regering van dienst te zijn.
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Met dit verslag krijgt U een indruk van de gehouden activiteiten van VHP Nederland
van het afgelopen jaar. Ik spreek mijn dank uit aan eenieder, die op welke manier dan
ook, zich heeft ingezet voor VHP Nederland. En beveel van harte aan dit jaarverslag in
te zien, te lezen, te bestuderen en hopen dat het lezen over onze activiteiten in 2021 u
mag inspireren ons verder te ondersteunen met uw kennis, kunde, middelen en uw
enthousiaste inzet. Ga vol vertrouwen 2022 in. De VHP wensen wij kracht en wijsheid
toe bij de ontwikkeling van ons geliefd Suriname.
U allen wenst VHP-Nederland een mooie en strijdbare 2022.
Veel leesplezier!
Namens VHP-Nederland

Mr. dr. L. Soedamah
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2. Een toelichting bij elke door VHP Nederland georganiseerde activiteit
Hieronder kunt u alle activiteiten die VHP Nederland in het jaar 2021 heeft
georganiseerd terugvinden.
2.1

Ontvangst door ambassador-designate de heer Rajendre Khargi

Tijdens de hartelijke en warme bijeenkomst werd de heer Khargi gefeliciteerd en
gelukgewenst met zijn werk als nieuwe ambassadeur van de Republiek Suriname in
Nederland. In een openhartig gesprek gaf de heer Khargi aan een wezenlijke bijdrage
te willen leveren aan de wederopbouw van Suriname en daarbij alle hulp nodig zal
hebben van verschillende groepen en organisaties in Nederland waaronder de
Surinaamse diaspora gemeenschap.
VHP NEDERLAND heeft de overtuiging dat de nieuwe ambassadeur zijn werk op een
voortvarende en deskundige wijze zal volbrengen en zegde daarbij waar nodig alle
steun toe.
Ambassador-designate Khargie biedt op 10 februari 2021 zijn geloofsbrieven aan de
Nederlandse Koning.

pag. 5

VHP Nederland

2.2

Seminar: Surinaamse Landbouw leidt tot ware zelfvoorzienendheid

In verband met de 72ste verjaardag van de VHP organiseerde VHP Nederland een
digitaal seminar. Met dit seminar wordt beoogd de rol van de Surinaamse Landbouw
sector te benadrukken en met elkaar te verkennen wat er nodig is om initiatieven in
deze sector nog meer te stimuleren met als doel zoveel mogelijk zelfvoorzienend te
zijn.
De Covid pandemie heeft vooral bij de derdewereldlanden grote risico’s blootgelegd.
Een van deze risico’s is de afhankelijkheid van importen om de bevolking te kunnen
voorzien in de dagelijkse behoefte.
Vaak hebben de derdewereldlanden al een hoge schuldenlast waardoor ze bij een
onvoorziene situatie als een wereldwijde pandemie hun exporten zien opdrogen. Deze
inkomensderving heeft direct gevolgen voor de staatskas en de mogelijkheden die de
overheden hebben om hun burgers te hulp te schieten. Met als gevolg dat er significante
vormen van armoede kan ontstaan door verlies van banen onder de geraakte bevolking
en zo nog meer negatieve gevolgen voor land en volk.
Suriname is door de pandemie ook in een dergelijk benarde positie beland. Doordat
Suriname in staat is gebleken zijn eigen voedsel te produceren lijkt de impact tot nu toe
beheersbaar. Volgens Minister Sewdien van Landbouw Veeteelt en Visserij voorziet de
lokale landbouw slecht in 1/3 van de Surinaamse behoefte. Zie hier een grote kans die
ook de Surinaamse politiek laat liggen. De focus op goud en olie is groot terwijl het
“laaghangend fruit” (letterlijk) niet wordt geplukt. De landbouw moet meer aandacht
krijgen.
Het doel van dit seminar is
samen met Minister Sewdien
en deskundigen, met elkaar te
verkennen

wat

de

mogelijkheden zijn om de
landbouwsector de impuls te
geven die zij verlangt en ook
verdient.
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2.3

Herdenkingsdienst Iwan Raghoebarsing 2 mei 2021

Op 2 mei jl. werd een herdenkingsdienst gehouden i.v.m. het overlijden van Iwan
Rahoebarsing o.a. georganiseerd door ASAN, NEHOB Den Haag, KENNISKRING
NL, Sociëteit Tagore, FAS-Ned en VHP-NL.
Het Bestuur van VHP-Nederland brengt de familie onze condoleance met het heengaan
van een echtgenoot, vader, oom en vriend.
Iwan was een bijzonder mens die zijn leven in dienst heeft gesteld van de Surinaamse
gemeenschap. Ondanks zijn drukke baan als douanier op Schiphol was hij vele jaren
actief betrokken bij de activiteiten van VHP- Sympathisanten Nederland en later bij
VHP-Nederland. Hij was altijd bereid mee te denken over de ontwikkelingen in
Suriname.
De Familie Raghoebarsing waar Iwan uit voorkomt speelt een belangrijke rol in
het vormgeven van de vernieuwing binnen de VHP. Iwan was nauw betrokken
bij deze ontwikkelingen en een grote vriend, vertrouwensman, en ondersteuner van de
activiteiten van zijn broers voor vernieuwing binnen de VHP.
VHP-Nederland wenst de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote
verlies.
Wij zijn blij dat wij vele jaren mochten beschikken over de inzet van Iwan.
Moge zijn Atma een goede bestemming vinden.
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2.4

Herdenkingsdienst Kamal SankerSing 5 juni 2021

Met pijn in ons hart voor de leegte die Kamal achterlaat, maar dankbaar voor de liefde
en goede samenwerking geven de volgende leden;
•

Mevr. Tina Jakoeb (voorzitter Kern VHP Rijnmond)

•

Ram Nathie (ondervoorzitter Kern VHP Rijnmond)

•

Shyam Anroedh (penningmeester Kern VHP Rijnmond)

•

Ashwien Sewnath (secretaris Kern VHP Rijnmond)

•

Chintamanie Lachamn (oprichter Kern VHP Rijnmond)

•

Krishna Gopal (oprichter Kern VHP Rijnmond)

•

Arnold Dwarka (oprichter Kern VHP Rijnmond)

•

Ranjan Akloe (oprichter Kern VHP Rijnmond)

•

Kries Bandoe (oprichter Kern VHP Rijnmond)

•

De heer L. Soedamah (voorzitter van VHP Nederland) met droefheid kennis dat van
ons is heengegaan onze zeer gewaardeerde collega Kamal SankerSing.

Het Bestuur van Kern VHP Rijnmond en VHP-Nederland brengt de familie, vrienden
en kennissen van Kamal SankerSing onze condoleance. Tina Jakoeb hield de volgende
toespraak tijdens de uitvaart.
Kamal was een bijzondere collega. Dit kwam op alle mogelijke manieren tot uiting.
Aangezien hij Suriname altijd een warm hart toedroeg, was hij binnen de VHP op twee
niveaus betrokken namelijk in het hoofdbestuur van VHP Nederland en binnen kern
VHP Rijnmond. Zijn bijdrage was groot waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn.
Voor VHP Nederland en Kern Rijnmond heeft hij altijd klaargestaan ondanks zijn
drukke agenda. Hij was oprichter tevens lid binnen Kern Rijnmond. Veel van zijn
bijdrage die hij geleverd heeft zal ervoor zorgen dat wij Kamal nooit meer zullen
vergeten. Zo heeft hij, toen het nieuwe bestuur van Kern Rijnmond vorig jaar in Juni
gekozen werd, samen met mij gewerkt aan het ontwerpen van een logo voor kern
Rijnmond dat ons elke dag zal doen herinneren aan hem. Hij heeft de Kern geholpen
met het realiseren van vele projecten. Daarnaast was hij mijn beste adviseur als het ging
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om de vraag hoe ik Kern Rijnmond kan laten groeien. Hij verzekerde mij altijd dat ik
op hem als lid van kern Rijnmond mocht rekenen en altijd bij hem terecht kon als ik
vastliep.
Ook in het hoofdbestuur van VHP Nederland was zijn bijdrage zichtbaar. Tijdens de
verkiezingen van mei 2020 waren eerder geplande bestelling vanuit de moederpartij
misgelopen vanwege COVID. Het ontvangen van campagnespullen voor 25 mei was
niet meer te realiseren. Dankzij de medewerking van Kamal heeft VHP Nederland
35000 pennen kunnen versturen naar Suriname. Hij was verder een professionele
ontwerper en kon mij altijd overtuigen waarom hij voor een bepaald ontwerp had
gekozen en wat zijn gedachtegang was.
Goed was nooit goed genoeg voor Kamal. Alles wat hij deed moest tot in de puntjes
uitgewerkt worden. Hij was een man van regeltjes en van structuur. Soms moest ik een
halt roepen en tegen hem zeggen dat zijn ontwerp goed genoeg was.
Recentelijk had hij de wens uitgesproken om deel te willen nemen in het hoofdbestuur
zodat hij Kern Rijnmond in het hoofdbestuur zou gaan vertegenwoordigen en kwam
met veel ideeën hoe hij vanuit het hoofdbestuur een bijdrage kon leveren aan de
armoede die op dit moment heerst in Suriname. Dat is hem helaas niet meer gegund.
Wij zijn bedroefd en verslagen door dit bittere verlies. Kamal had een bijzondere plek
binnen Kern Rijnmond. Je afwezigheid doet ons beseffen hoe intens dierbaar jouw
aanwezigheid was. Wij zullen jou in onze harten blijven dragen als een collega die
onder alle omstandigheden altijd zichzelf bleef en zich bleef inzetten voor onze Kern
en voor Suriname.
Kern Rijnmond en VHP Nederland kijken terug op een positieve intensieve
samenwerking en zullen nu moeten leren leven met dit grote verlies. Het verdriet dat
wij nu om het heengaan van Kamal ondervinden, zal met het verloop van de tijd
veranderen in een gevoel van dankbaarheid. Dankbaarheid om alle liefde die hij tijdens
zijn leven aan ons gegeven heeft en dankbaar omdat wij een deel van ons leven met
hem hebben mogen delen.
Kamal, de tijd was helaas te kort maar jouw levenslust, doorzettingsvermogen,
creatieve geest en warme betrokkenheid hebben velen van ons geïnspireerd.
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Speciaal voor jou Kamal namens ons allen:
“Een lege plek, een groot gemis.
Een fijne herinnering is al wat er nog is.
Waar ben je nu, vragen wij ons af.
Wij voelen nog de liefde die jij ons gaf.
Jou te kennen vonden wij fijn.
Je los te laten doet ons veel pijn.
Wij zullen je missen in dit leven en altijd om je blijven geven”
– Toine Lacet –
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2.5

Herdenkingsdienst Bert Chedi 21 november 2021
Het Bestuur van VHP-Nederland vernam met diep
leedwezen van het overlijden van haar gewaardeerd lid
heer Bert Chedi in Commewijne op zondag 14
November 2021.
Bert Chedi is vele jaren actief betrokken geweest bij
het werk van VHP-Nederland. Zo was hij als
medeorganisator betrokken bij de voorbereidingen van
lezingen van VHP-Nederland en bij de ontvangst van
VHP-Ministers en de VHP partij voorzitters Ramdien
Sardjoe en Chan Santokhi in Nederland. Steeds was
hij in staat zijn groot netwerk hiertoe te mobiliseren en
zo mede te zorgen voor een goed verloop van deze

bezoeken.
Bij de recente verkiezingen in 2015 en 2020 heeft hij in Commewijne actief
gemobiliseerd om de VHP uit te roepen tot winnaar van de verkiezingen aldaar. In 2020
is zijn inzet beloond met een grote verkiezingswinst voor de VHP in het district
Commewijne. Bert Chedi was als propagandist van de VHP tijdens de
verkiezingscampagne regelmatig te horen op de lokale zenders in Nederland.
In het welzijnswerk in Nederland staat Bert Chedi bekend als weg berijder en pionier
van de emancipatie van de Surinaams Hindoestaanse Gemeenschap in Amsterdam. Hij
stond mede aan de wieg van de realisatie van de huisvesting voor de Surinaams
Hindoestaanse gemeenschap in Amsterdam Zuidoost in de vorm van het aan Stichting
H.C.C. Vikaash toegewezen pand aan de Kormelinkweg 1 in Amsterdam Zuidoost.
Hij was vele jaren bestuurslid van H.C.C. Vikaash en recent projectleider van de
karaoke groep bij SIMUD. Daarnaast was Bert Chedi fervent voorstander van locaties
waar onze gemeenschap haar bruiloften, verjaardagen en culturele en historische
hoogtijdagen kon vieren. Samen met vrienden wist hij in de jaren ’90 en 2000 mede te
zorgen voor realisatie van het Party Centrum in Amsterdam Noord, respectievelijk
Party Centrum Sunrise in het Amsterdam Arena gebied.
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Ook maakt hij als religieus mens zich sterk voor de vestiging van
een mandir in Amsterdam Zuidoost. Dit is uiteindelijk ook
gerealiseerd met de vestiging de Shri Ram Mandir aan de
Egeldonk in Amsterdam Zuidoost. Ons kaderlid Bert Chedi was
een bevlogen man die zich tevens heeft ingezet om inkleuring van
de lokale politiek met kandidaten die voor de belangen van de
Surinaamse gemeenschap kunnen opkomen. Ook dit is hem
gelukt.
Naast zijn vele sociaal-culturele activiteiten was hij vele jaren werkzaam bij de
Hoogovens in IJmuiden en later gedurende vele jaren als beheerder bij de Party Centra
in Noord en Party Centrum Sunrise. Bert Chedi was een familieman, groot liefhebber
van de Baithak Gana, toneelopvoeringen, klassieke dans, lekker eten, drinken en
festivals en evenementen. Hij was een ware mensen mens. VHP- Nederland zal hem
node missen.
Het bestuur van VHP-Nederland bedankt
Bert Chedi voor zijn vele bijdragen aan de
ontwikkeling

van

Suriname

en

onze

gemeenschap in Nederland en bedankt het
gezin van Bert Chedi dat wij hem gedurende
vele jaren van u mochten lenen. VHP
Nederland condoleert u met dit groot verlies
en wenst u sterkte om uw verdriet te kunnen
dragen.

Moge

zijn

ziel

een

vredig

heenkomen vinden.
Namens het bestuur van VHP-Nederland
Voorzitter mr. dr. L. Soedamah

pag. 12

VHP Nederland

2.6

Persbericht

communicatiedienst

VHP

Nederland:

VHP-Nederland

ondersteunt Regering Santokhi/Brunswijk
Amsterdam, 25 mei 2021
Op haar Ledenvergadering van 25 mei 2021 heeft VHP-Nederland unaniem haar
instemming betuigd met het gevoerde beleid van de Regering Santokhi/Brunswijk in
de afgelopen 10 maanden en zich uitgesproken het voorgenomen beleid van de
Surinaamse regering in de komende 4 jaar te ondersteunen.
Stil is gestaan bij de volgende maatregelen van de regering in de afgelopen 10 maanden:
•

Overeenkomst bereikt met het IMF voor betalingsbalans steun van 690 miljoen
Amerikaanse dollar.

•

Hulp van de Wereldbank groot 400 miljoen Amerikaanse dollar binnenkort
mogelijk.

•

Op basis van punt (1) en (2) herschikken van schulden aangegaan bij Oppenheimer
en beheersbaar maken van de SRD-koers zodat de koopkracht op termijn verbeterd.

•

Beheersbaar maken van de wisselkoers SRD door unificatiekoers binnen
vastgestelde baanbreedte.

•

Organiseren van een solidariteitsheffing van 10% voor de meer draagkrachtige
belastingbetaler.

•

Het verhogen van de AKB en Ouderdomsuitkeringen zodat de minst
draagkrachtigen enigszins kunnen worden gecompenseerd voor de prijsstijgingen
vanwege de hogere wisselkoers.

•

Het in Juni/Juli 2021 komen met loonsverhogingen voor de ambtenaren en
werknemers bij de semioverheidsinstellingen.

•

Het reorganiseren van de belastinginning door de Belastingdienst.

•

Het maandelijks betalen van de salarissen van het overheidspersoneel zonder dit
monetair te financieren.

•

Het versterken van de justitiële autoriteiten door instroom van rechters en andere
medewerkers.
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•

Het aanpakken van ongebreidelde prijsstijgingen, onregelmatigheden bij de export
van hout, goud en het reorganiseren van de controle bij export en import van
goederen door de douane.

•

Het laten opsporen en berechten van medewerkers bij de SPSB en de C.B.v.S.
betrokken bij grootschalige financiële malversaties ten nadele van de Surinaamse
bevolking.

•

Het verbeteren van de betrekkingen met Nederland, Amerika en Frankrijk gericht
op bevordering van de economische, culturele, justitiële en militaire ondersteuning
van Suriname.

•

De verbeterde onderlinge samenwerking tussen Trinidad, Guyana, Brazilië bij de
exploratie van de olievondsten in Suriname.

•

Betrekken van de Surinaamse Diaspora middels het Diaspora Instituut Nederland
(DIN) en de op te richten Diaspora Bank in Nederland

Bovenstaande ontwikkelingen bevestigen dat de Regering Santokhi/Brunswijk zich
inzet om in dialoog met de bevolking van Suriname ons land economisch, cultureel,
financieel en rechtsstatelijk weer op het juiste spoor te krijgen.
Op haar op 24 mei 2021 gehouden persconferentie heeft de Surinaamse Regering
aangegeven dat zij haar gevoerde beleid van de afgelopen 10 maanden kritisch zal
beschouwen op met name fouten bij het benoemings- en grond uitgifte beleid.
VHP- Nederland is ervan overtuigd dat de erfenis van een schuld van 4 miljard
Amerikaanse dollar, grootschalige corruptie en moreel verval niet in 10 maanden op te
lossen is.
Ons land heeft nog een lange weg te gaan om hierin stappen vooruit te zetten. Wij zijn
ervan overtuigd dat met inzet, doorzettingsvermogen, discipline en bezielend
leiderschap ons land de crisis kan weerstaan en te boven zal weten te komen.
Sranan Sa Wini !
Leve de Republiek Suriname!
Namens VHP-Nederland
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2.7

Bijeenkomst op 3 juni met first-lady Mellisa Santokhi - Seenacherry

Afgelopen week heeft een fysieke bijeenkomst plaatsgevonden met de first lady Mellisa
Santokhi - Seenacherry op de Surinaamse ambassade. Tijdens de bijeenkomst waren
aanwezig: Mevr. Tina Jakoeb, de heer Ram Nathie, de heer Shyam Anroedh, de heer
Shaam Drigpal en Prashant Baldew. Naast de kernen van VHP Nederland waren ook
Stichting

Indian

Light

Foundation

en

Stichting

Vrienden

van

Nickerie

vertegenwoordigd. Het doel van het gesprek was om met de first lady de mogelijkheden
te bespreken hoe sociale projecten gestroomlijnd uitgevoerd kunnen worden en welke
rol het instituut van de first lady hierin kan spelen. (Voor meer informatie omtrent het
instituut van de first lady kunt u terecht op: http://president.gov.sr/over-hetkabinet/organisatiestructuur/instituut-van-de-first-lady/).

Met de first lady is besproken dat VHP Nederland en alle kernen tijdens de verkiezingen
op verschillende manieren (zowel financieel als middels het project ‘Laat je hart
spreken’) ondersteuning geboden heeft aan de moederpartij om gezamenlijk het
uiteindelijke doel (verkiezingswinst op 25 mei 2020) te realiseren. Het doel van VHP
Nederland en de kernen is nu gefocust op het verlenen van ondersteuning aan de
moederpartij met het wederopbouwen van Suriname. In het kader hiervan heeft Kern
VHP Rijnmond verschillende sociale projecten ondernomen (voor meer informatie
kunt u terecht op www.vhprijnmond.nl). Vanuit Stichting Indian Light Foundation zal
in het najaar het project ‘Centrum voor en door vrouwen’ opgezet worden in
Wageningen met als doel de economische weerbaarheid van vrouwen te vergroten door
onder andere ondernemerschap te stimuleren. Denk hierbij aan het bundelen van
krachten door vrouwen die producten gaan ontwikkelen en verkopen zoals
schooluniformen voor kinderen of mondkapjes (meer informatie over de activiteiten
van Stichting Indian Light Foundation is te vinden op www.indianlightfoundation.org).
Vrienden van Nickerie heeft jarenlang gericht ondersteuning geboden aan jongeren,
ouderen, gehandicapten en alleenstaande vrouwen met kinderen en zal deze projecten
voorzetten (voor meer informatie kunt u terecht op https://www.nickerie.nl/).
De first lady heeft aangegeven dat sociale projecten die ondernomen worden door de
kernen van VHP Nederland, Stichting Indian Light Foundation of Vrienden van
Nickerie aangemeld kunnen worden bij het instituut van de first lady zodat er vanuit
één centraal punt gewerkt kan worden waarbij transparantie gegarandeerd is.
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Tot slot is in verband met het schooltassenproject door Ram Nathie een eerste schooltas
symbolisch overhandigd aan de first lady. Ook dit jaar is een schooltassenactie
begonnen voor de minderbedeelde kinderen in Suriname. Daarnaast heeft Tina Jakoeb
namens Kern VHP Rijnmond een evaluatiedocument 2020 overhandigd aan de first
lady en de ambassadeur R. Khargi waarin informatie omtrent alle projecten van Kern
VHP Rijnmond terug te vinden zijn. Ook heeft Kern VHP Rijnmond en Stichting Indian
Light Foundation een bedrag van 500 euro gedoneerd aan het instituut van de first lady.
Bijzondere dank voor het organiseren van deze ontmoeting gaat uit naar de heer Robby
Bhoendie.
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2.8

Babyvoeding project VHP Nederland
Vanwege de coronapandemie is de economie van Suriname
zwaar getroffen met als gevolg dat er geruime tijd een tekort
aan babyvoeding is in Suriname. In het kader hiervan willen
VHP Nederland met alle kernen, Vrienden van Nickerie, radio
Amor, radio Sunrise, NSR Heavy Equipment, Drukkerij flyer 010
en de SHON scholen zich gaan inzetten om babyvoeding in te
zamelen en te verschepen naar Suriname. Het gaat om de
volgende babyvoeding:

Ø Zuigelingenmelk (Zuigelingen tussen 4 en 6 maanden)
Ø Opvolgmelk (Zuigelingen tussen 12-18 maanden)
Ø Groeimelk: (Zuigelingen van 12-18 maanden tot 3 jaar)
Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met het instituut van de First Lady.
In het jaar 2021 zijn er een aantal dozen babyvoeding opgehaald en opgeslagen. Het
project zal in het jaar 2022 verder doorgezet worden.
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2.9

Seminar: VHP Nederland evalueert regering Santokhi/Brunswijk

Op 22 augustus 2021 jl. heeft VHP Nederland in verband met één jaar regering
Santokhi/Brunswijk een digitaal seminar georganiseerd. Met dit seminar werd beoogd
om het licht te laten schijnen op de verrichtingen van de regering tot heden.
De kern van het betoog van de heer L. Soedamah (voorzitter van VHP Nederland) is dat
meer dan nu moet duidelijk worden hoe, wanneer en op welke wijze Surinamers in
Suriname betrokken gaan worden bij de wederopbouw van hun land want het volk werkt
niet alleen maar regeert ook. Gelet op de ondemocratische en onfatsoenlijke manier
waarop de vorige regering omging met de behoefte aan en het recht op inspraak,
communicatie en informatie van burgers, zijn dit prangende vragen. In de
eenentwintigste eeuw zijn zaken als burgeremancipatie, burgerparticipatie, gelijke
behandeling voor eenieder, geen gunsten maar rechten en wordt van overheden terecht
geëist hier invulling en uitvoering aan te geven.
De heer Henk Lalji (ondervoorzitter VHP Nederland) benadrukte in zijn betoog dat de
overgenomen boedel van de regering Bouterse geen fijne basis biedt voor de verdere
economische ontwikkeling van Suriname. Daarnaast zijn vanwege de bestrijding van de
Covid 19-pandemie, de economische bedrijvigheid door het van tijd tot tijd afsluiten van
het Surinaams luchtruim en het regelmatig instellen van lockdowns, hele economische
sectoren zoals het toerisme en de horeca stil komen te vallen. De recente zware
regenbuien als gevolg van de wereldwijde klimaatverandering hebben delen van de
landbouw negatief beïnvloed. De financiële situatie waarin ons land zich bevindt biedt
geen uitzicht voor fundamentele armoedebestrijding omdat de regering op dit moment
niet beschikt over voldoende middelen om dit afdoende aan te pakken. Het deel van de
bevolking die dit het meest nodig heeft dreigt zo in een vicieuze cirkel van armoede te
geraken. Het is met de huidige maatregelen, gezien de zwakke SRD-koers, wat
armoedebestrijding betreft “dweilen met de kraan” open. President Santokhi krijgt nu
hier voor alle schuld. Hoewel onterecht mag deze situatie niet al te lang duren. Het is nu
te hopen dat het IMF nu snel komt met de door haar in het vooruitzicht gestelde financiële
steun en dat de met Nederland verbeterde betrekkingen op kort termijn zichtbare
resultaten biedt, die de bevolking van Suriname ademruimte geven zodat zij met nieuw
elan kan werken aan de opbouw van Suriname.
De burgervader van Commewijne Radjab Mohamed Shafiek is ingegaan op het
oliehavenproject te Commewijne en benoemde de voordelen van dit project zoals onder
andere werkgelegenheid voor ongeveer 250 tot 400 mensen, een afname van de drukte
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op de Wijdenboschbrug, landbouwers kunnen op Commewijne hun producten in het
district verkopen en hoeven geen oversteek meer te maken en de ontwikkeling van
Commewijne tot een toeristische trekpleister.
Het seminar werd afgesloten met een inhoudelijk debat tussen alle kernleden (Kernen
Amsterdam, Rijnmond, Den Haag, Zaanstreek & Waterland en Flevoland) van VHP
Nederland.
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2.10

Santokhi ontvangt diaspora coalitie vertegenwoordigers
Wij zijn verantwoordelijk om de coalitie te
leiden. Dat drijft ons dagelijks om datgene
te doen wat we het volk hebben beloofd.
Onze wederzijdse aanwezigheid geeft de
verbondenheid aan tussen Suriname en
Nederland. Na 1 jaar hebben wij een
zodanig

fundament

gelegd

om

de

samenwerking te herstellen.
Volledig, dus op economisch, cultureel en alle andere fronten zullen wij de relatie moeten
uitdiepen, versterken en tillen naar het hoogste politiek niveau. Dit gaf president
Chandrikapersad Santokhi aan tijdens een gesprek waarbij hij de Nederlandse
vertegenwoordigers van de Surinaamse coalitiepartijen sprak.
Deze regering is geen populistische regering. Wij willen nog in deze zittingstermijn de
crises oplossen. De druk neemt overal toe, echter is het mooi om te zien dat de diaspora
nooit vergeten is te helpen. We zullen dit land redden en dat is mijn belofte.
Lachman Soedamah, de voorzitter van VHP Nederland gaf aan verheugd te zijn met dit
bezoek terwijl de PL Nederland terugkeek op een vruchtbaar bezoek met positieve
ontwikkelingen voor de toekomst. NPS Nederland vond het een hele eer en keek uit naar
de resultaten van dit bezoek. Gilmar Macknack van de ABOP Nederland gaf aan dat wij na
12 jaar hier een president hebben die uit is op een vruchtbare samenwerking.
President Santokhi: “Laten wij alvast goed definiëren wat wij willen. Wij willen zakendoen
met Nederland. We willen handelsbetrekkingen verdiepen. Laten we samen kijken hoe wij
het best gebruik kunnen maken van de sterke kanten van Nederland. De Nederlandse stem
in diverse internationale organen die zaken bepleiten die Suriname direct of indirect raken
zouden wij ook voor ons moeten winnen.
Soms lijkt het alsof de moederpartij de satelliet partijen in Nederland is vergeten. Dat is
absoluut niet zo. De crisis eist bij tij en ontij veel aandacht waardoor samenkomen en samen
optrekken misschien nu niet overal zichtbaar is. We zijn nu echter in de tweede fase van ons
herstelplan. Het is ons gelukt om binnen een jaar de economie op de rails te krijgen. Dit
herstel is op eigen kracht bewerkstelligd. Nu komen er financiële injecties voor de komende
3 jaar van organisaties als o.a. de IDB, het IMF en de Wereldbank.
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De druk op de samenleving is zwaar en voelbaar. Maar er is vertrouwen dat het goedkomt.
Nu kunnen wij onze eigen durf, moed en leiderschap tonen. De President gaf verder aan dat
de regering bewust er niet voor heeft gekozen om een populistisch beleid te voeren. ¨Dat doen
we niet. Op basis van verantwoordelijkheid gaan we ervoor zorgen dat wij bijvoorbeeld nog
deze maand overeenstemming bereiken met de vakbonden¨. Nog voor de school begint. Un
sabi tak a de fanowdu.
De druk op familie in Nederland is extra groot. De diaspora is nooit vergeten te helpen. Laat
ons nu structuur geven aan onze verbondenheid. We zijn er om een inhaalslag te maken. We
gaan naar de volgende versnelling en de volgende fase. Wij zullen onze partijen moeten
versterken. Sommige oppositie partijen zien dat de zwaarste strijd is gestreden en nu komt
men aan dansen om de macht weer te nemen. Dat mogen wij nimmer toestaan.
Wat kunnen we doen om de verstandhouding tussen diaspora en Surinaamse gemeenschap
te verbeteren. Barrières van welke aard ook moeten wij wegnemen. Bekendmakingen
hieromtrent komen eraan. Een ander speerpunt is lokaal content. Voorkeur aan Surinaamse
bedrijven bij de offshore Oil and Gas werkzaamheden. Hierbij horen ook de Surinaamse
bedrijven in diaspora”. De President deed het voorstel om in Nederland een diaspora Oil
and Gas instituut op te zetten.
De betrokkenheid van de diaspora is ook te merken aan het volume van pakketten dat
naar Suriname gaat. Bedragen die men moet betalen voor geschenk zendingen zijn bij
deze meeting ter sprake gekomen en zullen bespreekbaar worden gemaakt. Suriname
moet steeds duidelijker aangeven op welke fronten een bijdrage nodig is. Een ander
voorstel is dat wij bijvoorbeeld afspraken zouden moeten maken dat jongeren hier in
Nederland kunnen afstuderen op Surinaamse beleidsmatige vraagstukken. We zouden
alles eraan moeten doen om onze relatie te verbeteren en te verdiepen.
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2.11

Welkom bijeenkomst voor president Santokhi
President Santokhi is bij aankomst van zijn
werkbezoek op 6 september 2021 hartelijk
welkom geheten op deze door de Surinaamse
diaspora

in

Nederland

georganiseerde

bijeenkomst. De bijeenkomst is door ruim 200
gasten bezocht en alleen in Nederland via
livestream door 40.000 personen gevolgd.
Dit maakt duidelijk dat de verbondenheid van de Surinamers in Nederland met Suriname,
bijzonder groot is. Naast president Chan Santokhi, waren ook aanwezig: de first lady, de
ministers van BIBIS, Volksgezondheid en LVV.
Voorzitter VHP-Nederland mr. dr. L. Soedamah verwelkomde president Santokhi op zijn
eerste openbare bijeenkomst in Nederland. VHP Nederland waardeert het ten zeerste dat
de president tijd vrij heeft gemaakt tijdens zijn drukke werkbezoek om bij ons te zijn.
In zijn toespraak stelde de voorzitter van VHP-Nederland: “Politiek is niet alleen maar
moeilijke herstelplannen schrijven, of politieke debatten voeren in de DNA, of de
financieel-economische huishouding in orde krijgen, of een sociaal vangnet realiseren.
Politiek is ook tijd vrijmaken om bij jou mensen te zijn, zoals op deze bijeenkomst, om de
warmte en energie van de achterban te voelen.
Tijdens de verkiezingscampagne hebben
wij samen met VHP-voorzitter Santokhi,
tal van bijeenkomsten in Nederland
bijgewoond. Op het Milan- en Kwakoe
Festival vroeg hij de mensen op de VHP te
stemmen. Onder de leuze:
“U heeft geen stemrecht, maar wel een stem”. De VHP heeft nu regeermacht en daarom
ben ik blij dat de voorzitter van de VHP tevens president bij ons is om te voelen dat die
warmte en energie van de Surinaamse diaspora er nog steeds is. Dit moet de president
straks als hij terug is in Suriname, de mensen inspireren het moeilijke werk voort te
zetten.
President Santokhi is de eerste Surinaamse leider die het diasporabeleid op de politieke
agenda heeft geplaatst. We hebben graag dat dit beleid zo snel mogelijk wordt
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gerealiseerd. Zaterdag 11 September a.s. wordt het Diaspora Instituut Nederland door
President Santokhi geïnstalleerd.
Stap voor stap wordt de diaspora betrokken bij
de ontwikkeling van Suriname. Zo zijn er nog
een heleboel voornemens die in de komende
vier jaren gerealiseerd en uitgevoerd moeten
worden.

Daarom

moeten

wij

geduld

betrachten en ons onbehagen bedwingen.
Vooral in de diaspora zijn er veel kritische
geluiden. Laten wij de regering Santokhi, niet te veel hiermee belasten bovenop de
immense problemen die zij van de vorige regering hebben geërfd.
Laten wij lessen leren van regering Venetiaan waar er stabiliteit heerste en de koers 2,80
was voor een US Dollar. Toen enkele avonturiers ons kwamen vertellen dat je geen broodje
stabiliteit kon eten en de regering vormden tussen 2010 en 2020 hebben wij gemerkt wat
mooie woorden konden doen en wat voor ravage zij hebben achtergelaten.
Daarom moeten wij ons niet laten meesleuren door mensen die het niet menen met
Suriname. We moeten het Surinaamse volk en president Santokhi onze volle steun geven
voor de komende periode om Suriname wederom te helpen opbouwen.” Aldus de
voorzitter van VHP- Nederland.
De avond werd vervolgd met een inspirerende toespraak van President Santokhi, die
aangaf dat hij de bijdrage van de Surinamers in Nederland aan de VHP-verkiezingswinst
op 25 mei 2020 niet is vergeten. De wederopbouw van Suriname vraagt na de overdracht
van de macht, al zijn tijd en energie. Hij somde een aantal zaken op die in de afgelopen
tijd zijn gerealiseerd zoals het saneren van de staatshuishouding; belastinginning
reorganiseren,

geen

monetaire

financiering,

schuldsanering,

vergevorderde

onderhandelingen met IMF, Wereldbank en IDB waardoor financiële ondersteuning onder
weg is. Nieuwe samenwerkingsrelaties met de regio Frankrijk, Amerika, Brazilië en
Nederland. Ondersteuning door het buitenland in onze strijd tegen de covid-19 pandemie.
President Santokhi vroeg om geduld en gaf aan dat Suriname zich zeker verder zal
ontwikkelen en uit de crisis komt.
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2.12

Surinaamse president legt krans bij slavernijmonument Amsterdam
De Surinaamse president Santokhi heeft op 11 september
2021 in Amsterdam, een krans bij het monument ter
herdenking van het slavernijverleden gelegd. Er was eerst
een spirituele inzegening door Kenneth Vers Babel gevolgd
door een welkomstwoord van NiNse voorzitter Linda
Nooitmeer. Verder was er een voordracht van Talita
Keerveld en muziek van Ronald Snijders.
Het

Nationaal

monument

slavernijverleden

is

een

monument in het Oosterpark te Amsterdam ter herdenking
van de afschaffing van de slavernij in het Nederlands
Koninkrijk.
President Santokhi hield daarvoor ook een toespraak en zei:
“Wij hebben allemaal een slavernij verleden, maar wat we
nimmer moeten vergeten is dat we nooit meer slavernij
moeten hebben. Ook geen nieuwe vorm van slavernij.”
Het staatshoofd gaf verder aan dat er ook bevrijding moet komen in die geestelijke
slavernij. “Er moet geen slavernij zijn door de koloniale meesters, maar ook geen slavernij
van onze eigen broeders en zusters. Onze voorouders hebben strijd geleverd tegen de
slavernij en voor vrijheid. Die strijd gaat door”, zegt het staatshoofd. Het
emancipatieproces in Suriname is wel goed op gang gekomen.
Zo noemde hij als voorbeeld zijn unieke kabinet waarbij een vice
president en DNA- voorzitter uit de marrongemeenschap.
Natieversterking is het beleid van zijn regering. Dat wordt
uitgebeeld middels het feit dat Suriname ontwikkeld zal worden
voor alle Surinamers ongeacht waar je bent en waar je woont.
Om het binnenland tot ontwikkeling te brengen is de regering al
drukdoende hen te voorzien van zonne-energie. In de planning zijn
ook opgenomen het openen van een middelbare school in de
districten Marowijne en Para. Verder staat op de agenda ook het
grondenrechtenvraagstuk voor de binnenlandbewoners.
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“We zullen hard werken om die inhaalslag te maken zodat onze marron broeders en
zusters kunnen genieten van nieuwe kansen in het binnenland. Dit alles doen we ‘step by
step’. Er is een eerste stap gezet, doordat de burgemeester van Amsterdam excuses heeft
aangeboden, maar wij moeten verder gaan”, aldus president Santokhi tijdens deze
plechtigheid.
De herdenkingsceremonie is georganiseerd door Stichting Instituut voor Multiculturele
Dienstverlening (SIMUD) in samenwerking met het Nationaal instituut Nederlands
slavernijverleden en erfenis (NiNsee) en VHP Nederland. Linda Nooitmeer, voorzitter van
NiNsee, zegt dat de kranslegging ervaren wordt als een terecht eerbetoon aan de
slachtoffers van de Trans- Atlantische slavernij. “Dit eerbetoon mag geïnterpreteerd
worden als ondersteuning van de inspanningen van NiNsee om excuses op nationaal
niveau te verkrijgen en erkenning van de doorwerking van dit slavernijverleden te
bewerkstelligen. Een andere opgave is het bewerkstelligen van reparaties.
Reparaties van datgene dat tijdens de slavernij kapotgegaan is en wel in de vorm van
investeringen in die gemeenschappen die geraakt zijn door de slavernij. Maar die er ook
voor kunnen zorg dragen dat het speelveld eindelijk gelijk wordt zodat ook de nazaten
van de tot slaaf gemaakte onderdeel kunnen worden van de ‘bromtije djari’. We zijn goed
op weg, maar er is nog een lange weg te gaan. We zijn bijzonder verheugd dat we de
president als medestander in dit geheel mogen hebben, aldus voorzitter Nooitmeer.
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Zusterorganisaties coalitie bieden President Santokhi literatuur aan
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2.14

VHP Nederland verwelkomt DC Nickerie

Op 26 september jl. heeft het dagelijks bestuur van VHP Nederland (voorzitter de heer L.
Soedamah, ondervoorzitter de heer Lalji, penningmeester de heer N. Jagroep en secretaris
mevrouw Tina Jakoeb) de districtscommissaris (hierna: DC) van Nickerie, mevrouw
Senrita Gobardhan van harte welkom geheten. Vervolgens werd er ingegaan op de
ontwikkelingen in het rijstdistrict Nickerie sinds de verkiezingen van mei 2020.
Ondanks het feit dat de regering Santokhi met veel minder staatsmiddelen de
samenleving draaiende moet houden, zijn er heel wat ontwikkelingen gaande in het
district Nickerie die op lange termijn economische kansen biedt, aldus de DC. Eén van de
ontwikkelingen betreft de offshore olie-exploratie- en productieactiviteiten die in de
toekomst voldoende duurzame werkgelegenheid kan creëren. Een ander project betreft
de bouw van de Centrale Markt in Nickerie met o.a. als doel het verhogen van de productie
in Suriname door ondernemers te faciliteren. Echter zijn er ook een aantal uitdagingen
die de economische groei belemmert. Een grote uitdaging bijvoorbeeld betreft de
Surinaamse scholieren die na de middelbare school wegtrekken om hun vervolgopleiding
in het buitenland te doen en niet meer terugkeren. Surinaamse studenten die naar het
buitenland (willen) gaan om te studeren denken daar meer baat bij te hebben voor hun
verdere toekomst. Dit is de voornaamste reden om te pleiten voor gelijke toegang tot
basisvoorzieningen voor eenieder. Middels tal van projecten die komende jaren op de
agenda staan, hoopt de DC dat zelfwerkzaamheid van jongeren verder gestimuleerd kan
worden.
Aan het einde van de bijeenkomst
heeft de heer L. Soedamah het
evaluatieverslag 2020 van VHP
Nederland overhandigd aan de DC
waarin de vele activiteiten terug te
vinden zijn omtrent hoe VHP
Nederland

haar bijdrage heeft

geleverd aan de versterking van de
moederpartij VHP in Suriname.
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Ook werd het boek Gewenste en Ongewenste Verbondenheid overhandigd van de auteur
de heer Sekhar Bissessar die op een indringende wijze de noodzaak en het gevoel van
verbondenheid, maar ook de vijandigheid en het wantrouwen in die verbondenheid,
tussen Suriname en Nederland heeft beschreven. Ook de onderlinge verhoudingen tussen
Surinamers passeert de revue in het boek.
VHP Nederland wenst de DC heel veel succes met de uitvoering van de vele projecten om
het rijstdistrict tot ontwikkeling te brengen.
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2.15

VHP kern voorzitter Den Haag brengt bezoek aan president Santokhi

VHP kern voorzitter Den Haag, Albert Ramdhiansing, heeft recentelijk een bezoek
gebracht aan president Chan Santokhi, tevens voorzitter van de VHP. Vergezeld door VHP
Nederland voorzitter Soedamah Lachman, is ruim een anderhalf uur durend gesprek
geweest met president Santokhi.
De president heeft een gedetailleerde uiteenzetting gegeven m.b.t. de stand van zaken in
Suriname, de lopende zaken, issues en plannen voor de korte en lange termijn. Duidelijk
is dat de president zich heel goed bewust is van de situatie in het land, en heeft strikte
focus op constructieve plannen om het land te redden uit economische crisis waarin het
zich momenteel bevindt.
Stabilisatie en verbetering van de koopkracht van elke Surinamer staat hierbij centraal.
De rol die diaspora kan innemen bij het doen slagen van het herstel is van eminent belang,
er wordt hard gewerkt aan werving van investeerders en deskundigen die het land
kunnen helpen opbouwen. Aan het volk van Suriname vragen wij de hoop niet te verliezen,
het komt goed.
Naast het bezoek aan de president, hebben we ook kennisgemaakt met het dagelijks
bestuur van de VHP en enkele toppers van de partij. VHP kern Den Haag is tezamen met
andere leden van VHP Nederland, waaronder de VHP Nederland voorzitter Lachman
Soedamah, ontvangen door waarnemend voorzitter Glenn Oehlers.
Met het dagelijks bestuur en enkele toppers van de VHP zijn er gesprekken gevoerd over
intensievere samenwerking in de toekomst op meerdere vlakken. VHP voorzitter
Santokhi, tevens president van de Republiek van Suriname, had tijdens zijn bezoek aan
Nederland, immers expliciet laten doorschemeren dat "de Olifant in Nederland wakker
moet worden". Intussen zijn we al klaar wakkker!
Er is ook een meeting geweest met OW-minister Riad Nurmohamed. Het ministerie van
Openbare Werken is een belangrijk ministerie vanwege de cruciale rol van
infrastructurele werken in een land als Suriname: groot van omvang, complex qua ligging
van de diverse steden en dorpen en met name de overstromingen die het land al
decennialang teisteren. Deze minister is kundig en slagvaardig, heeft ondanks beperkt
budget en middelen toch plannen genoeg gereed om zijn missie te doen slagen.
Als kern voorzitter Den Haag heb ik ook een ontmoeting gehad met DNA vice voorzitter
Dew Sharman, VHP-fractieleider Asis Gajadien en DNA-lid Mahinder Jogi. Ik heb me
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omstandig laten informeren over het fungeren van het parlement en de actuele zaken in
land. Het was een zeer constructief gesprek.
In de relatief korte tijd dat VHP kern Den Haag een agenda kon invullen in Suriname is
toch veel bereikt. Een helder beeld van de actuele situatie m.b.t. het land en de VHP partij
is opgedaan. Er zijn ook gesprekken gevoerd met burgers, waaronder ondernemers,
werkenden, werklozen en de gewone man van de straat. Bij terugkeer naar Nederland is
er genoeg huiswerk om verder te werken met de VHP-moederpartij aan concretisering
van nauwere samenwerkingsverbanden.
Kern Den Haag streeft naar gezamenlijk bereiken van doelen op sociaal en politiek vlak
waarbij het dienen van het belang van Suriname centraal staat. Zij werkt graag mee aan
de wederopbouw van het land d.m.v. het bewerkstelligen en ondersteunen van sociale
projecten. Naast de ondersteuning van sociale projecten, ligt de focus op het
ondersteunen van de VHP en kennissennetwerk aan te wenden om investeerders aan te
trekken die een rol van betekenis kunnen spelen.
Daarnaast zal VHP kern Den Haag uiteraard nauw betrokken zijn bij de campagnevoering
voor de VHP, in aanloop naar de volgende verkiezingen.
Ir. Albert Ramdhiansing
VHP kern voorzitter Den Haag, tevens bestuurslid VHP Nederland
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2.16

Jagernath Lachmon Symposium 2021

Dit symposium vond plaats onder auspiciën en verantwoordelijkheid van de VHP. In het
streven van de wetenschappelijke instituten van de VHP in Nederland en Suriname om
gezamenlijk activiteiten, binnen het raamwerk van hun taakstelling uit te voeren,
organiseerden de wetenschappelijke bureaus, het Jagernath Lachmon Symposium. Dit
symposium vond simultaan plaats in Suriname en Nederland en werd als uniform geheel
geregisseerd.
Het thema van het symposium was:
Verkenningen

van

de

contouren

van

de

Surinaamse

Natievorming;

van

Verbroederingspolitiek, Eenheid in verscheidenheid naar Bromtji Djari.
Jagernath Lachmon heeft zich gedurende zijn leven laten inspireren door verschillende
personen en filosofieën. De filosofie van Mahatma Gandhi, de ideeën van Jnan Adhin,
waaronder het idee van Eenheid in Verscheidenheid, de ideeën van de heer Frank Essed
en zo nog meer.
Dit heeft geleid tot de verbroederingspolitiek die door dhr. Lachmon samen met de heer
Jopie Pengel ervoor heeft gezorgd dat er rust was in de Surinaamse samenleving, voor,
tijdens en na de onafhankelijkheid.
In deze relatieve situatie van rust heeft zich een evolutionair proces voltrokken, langs
politieke, wetgevende en sociaal maatschappelijke lijnen, waarbij de diverse ideeën en
filosofieën een impact hebben (gehad) op de natievorming van Suriname.
Anno 2021 is de vorming van de Surinaamse natie nog steeds in de fase van “werk in
uitvoering”. Door stil te staan bij de contouren van de Surinaamse natievorming is er
getracht middels dit symposium een collectief bewustzijn te stimuleren en verder uit te
rollen waarbij de natievorming centraal staat.
Het doel van het symposium:
De wetenschappelijke instituten ambiëren een rol te vervullen inzake de herijking en
heroriëntatie van het verbroederingsconcept zoals dat in Suriname is uitgevoerd sinds de
zestiger jaren van de vorige eeuw. In dit verband wordt er een discussie georganiseerd
aangaande verbroedering en verbroerderingspolitiek met als objectief:

pag. 31

VHP Nederland

Belichting van verbroederingspolitiek vanuit een historisch perspectief, evolutie van het
concept van verbroedering de afgelopen 50 jaar, successen en mislukkingen en
succesbepalende factoren omtrent verbroedering.
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2.17

VHP Nederland feliciteert Suriname met IMF - akkoord

VHP Nederland juicht de goedkeuring van het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) voor
Suriname voor een bedrag van USD $ 688 miljoen toe en feliciteert de regering
Santokhi/Brunswijk met deze belangrijke bereikte stap tot verdere ontwikkeling van
Suriname. Het besluit van het IMF geeft aan dat het vertrouwen van de internationale
gemeenschap in Suriname weer is hersteld.
De financiële regeling van het IMF zal het economische plan van de regering Santokhi
ondersteunen en zal ook helpen de overheidsschuld terug te brengen tot een houdbaar
niveau. Met deze IMF-goedkeuring kan het monetaire en wisselkoers beleidskader
worden verbeterd. Ook het financiële stelsel kan worden gestabiliseerd en de
institutionele capaciteit worden versterkt.
Het uitvoeren van het hervormingsprogramma is zeer belangrijk om een meer
welvarende toekomst voor Suriname te waarborgen. De hervormingen zullen de
institutionele capaciteit voor macro-economisch beleid verbeteren, de stabiliteit van de
financiële sector handhaven, corruptie aanpakken en het bestuur versterken.
VHP Nederland vindt deze stap van het IMF van belang omdat hierdoor de hervormingen
zullen worden ondersteund door technische bijstand van ontwikkelingspartners,
waaronder het IMF, de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en de Wereldbankgroep.
Er gloort weer hoop en licht aan de Surinaamse horizon. Het is aan de Surinaamse
bevolking en de regering Santokhi/Brunswijk om nu vastbesloten en vastberaden de
verdere ontwikkeling van het land ter hand te nemen waarbij de meest kwetsbaren
tijdens het aanpassingsproces worden beschermd.
VHP Nederland feliciteert de regering en de Surinaamse bevolking met deze
zwaarbevochten mijlpaal en spreekt de hoop uit dat hiermede een belangrijke stap is
gezet tot welvaart en welzijn en de toekomst voor de totale Surinaamse bevolking. W'o set
en!! Sranan sa wini
VHP Nederland,
Voorzitter,
Lachman Soedamah
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3. Conclusie en vooruitblik
Wij staan op de drempel van een nieuw jaar.
De afgelopen 18 maanden van de regering Santokhi/Brunswijk zijn het best te typeren als
“orde creëren in de geërfde wanorde”. Als wij hierop terugkijken is dit voor een groot deel
gelukt. Hiervoor is er veel energie en inspanning ingezet om dit te bereiken.
Hoewel wij er nog niet zijn kan gesteld worden dat de perspectieven op economische
ontwikkeling sterk verbeterd is sinds het aantreden van de regering Santokhi/Brunswijk.
President Santokhi en zijn team hebben de afgelopen tijd ingezet op het creëren van de
noodzakelijke randvoorwaarden voor een welvarend, rechtstatelijk en veilig Suriname.
Op diverse beleidsterreinen heeft deze regering ambitieuze plannen, te weten op het
gebied van stadsherstel, renovatie van achterstallig onderhoud woningen, de luchtvaart,
de exploratie van onze olie, gas, goud, hout en watervoorraden. Ook op het terrein van het
gezond maken van onze financiële huishouding en het werken aan een stabiele koers
wordt gewerkt.
De eerste resultaten van de ingeslagen koers zijn zichtbaar in de op handen zijnde
toezeggingen van IMF, IDB en de Wereldbank, Suriname financieel te ondersteunen.
Dit hernieuwde internationaal vertrouwen biedt een goede basis om ons land verder te
ontwikkelen. Uitdaging zal zijn de sociaaleconomische ontwikkeling zodanig te plannen
en te organiseren dat de noden van de bevolking daarin uitgangspunt zijn en zij hier actief
in worden betrokken en in participeren. Alleen zo kan het adagium “voor het volk met het
volk” waar worden gemaakt.
Uitdaging in 2022 zal ook zijn het betrekken van de intelligentsia, jongeren en vrouwen in
Suriname bij het vormgeven en uitvoeren van de diverse projecten die de regering van
belang acht.
Nagedacht moet ook worden welke rol deskundigen uit de Surinaamse diaspora in
Nederland en andere deskundigen uit het buitenland op specifieke terreinen die een
bepaalde expertise vragen kunnen worden betrokken, hoe dit wordt georganiseerd, welke
rol VHP-Nederland hierbij kan vervullen en hoe dit kan worden afgestemd met de
Surinaamse ambassadeur in Nederland. Suriname staat voor een belangrijke fase in zijn
ontwikkeling. Van belang hierbij is dat elke Surinamer hierbij wordt betrokken en
deelgenoot wordt van de in te zetten koers waar hij/zij zich ook mogen bevinden.
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Beginselen van good governance: transparantie, verantwoording, bestrijding van
vriendjespolitiek en corruptie zullen helpen het hernieuwd internationaal vertrouwen in
Suriname te bestendigen en de Surinamers inspireren hun bijdrage te leveren aan ons
land.
VHP-Nederland wil onze President graag ondersteunen in zijn missie ons land op elk
gebied verder te ontwikkelen. Wij weten dat dit inspanningen en offers vraagt maar zijn
ervan overtuigd dat wij samen bergen kunnen verzetten.
VHP-Nederland wenst President Santokhi en de VHP een voorspoedig en strijdbaar 2022
toe.
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4. Bijlagen
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