
11 Sociaalmaatschappelijke  Voorzieningen  

 EBS-tarieven gesubsidieerd 

6 okt 2005 

 

De Raad van Minister heeft gisteren besloten om de EBS geen toestemming te 
verlenen om de energie tarieven verder te verhogen.De regering gaat de EBS 
subsidiëren zodat hij zonder verlieslatend te zijn ,de tarieven op het huidige 
niveau kan laten. 

 
 

 Gasprijsverhoging vanaf 24% doorgevoerd(foto) 

Times 

6 okt 2005 

 

De RvM heeft gisteren besloten de prijzen voor gascilinders aan te 
passen.Volgens vice-president Ram Sardjoe,heeft de regering de verhoging die 
de EBS voorstond,niet zonder meer overgenomen maar zijn er kortingen 
gepleegd. 
Sheila Mijnals 

 
  

 Gemeenschap moet leren leven met internationale turbulenties(foto 

11 okt 2005 

 

Vice-president Ramdien Sardjoe zei dat feestvieren voor hem niet hoeft ,omdat 
er zowel binnen als buiten de grenzen teveel gaande is dat invloed heeft op de 
ontwikkeling van het land.Ook de gemeenschap zou moeten leren leven met 
deze turbulente omstandigheden.Als wens op zijn verjaardag wilde hij zijn 
maaltijd met de kinderen van Huize TylTyl delen. 

 
  

 RvM keurt Energie Advies Commissie goed   

DBS 

13 jan 2006 

 

De RvM heeft goedkeuring gegeven aan het voorstel van de minister van 
Natuurlijke Hulpbronnen ,Gregory Rusland ,om te komen tot een Energie 
Adviescommissie die de minister c.q.de regering moet ondersteunen bij het 
formuleren van het energiebeleid.  

  

 Verhoging 60% aan OBS goedgekeurd 
 SLM moet verhoging terminal fee onderbouwen 

DWT 
21. 08. 08 

Verhoging van de terminal fee voor vertrekkende passagiers was gisteren een 
van de agendapunten op de reguliere RvM. Volgens vp Ram Sardjoe zijn al 
gesprekken hierover gaande, maar zijn er nog geen besluiten genomen in die 
kwestie. De vp antwoordt bevestigend op een vraag of de  verhoging van deze 
belasting niet los staat van de inkomsten van de SLM. 

  

 Godo start selectieronde microkredieten 

DWT 
22. 08. 08 

Spaar- en Kredietcoöperatie Godo is gestart met de selectieronde voor het 
verstrekken van microkredieten. Op 7 juli tekende Godo een 
beheersovereenkomst met het ministerie van Plos om het pilotproject voor 
microfinanciering uit te voeren. In april maakte Nederland 6 miljoen euro vrij 
voor dit project. 

  

 Staatsadvocaten krijgen verhoging vergoeding in 2009 



Times 
28 aug. 08 

Staatsadvocaten, die minderdraagkrachtige burgers rechtsbijstand verlenen in 
civiele zaken en SRD 30 per zaak ontvangen van de staat, zullen in 2009 een 
verhoging krijgen. Het staatsbesluit moet aangepast worden om de vergoeding 
bij te stellen. 

  

 123- kindertelefoon in oktober operationeel 

Times 
28 aug. 08 

De 123- kindertelefoonlijn zal in oktober operationeel zijn`, zegt minister Hendrik 
Setrowidjojo van SoZaVo.Er waren stagnaties in de bouw en renovatie van het 
pand waar deze instantie zal worden gevestigd. 

 

 Wettelijke voorzieningen moeten positie gehandicapten verbeteren 

DBS 

5 dec 2005 

 

Het NARG organiseerde een gezellig samenzijn voor mensen met een handicap 
in Stichting De Olifant.Minister Hendrik Setrowidjojo  van SoZaVo maakte 
zaterdag kenbaar,zich sterk te zullen maken voor een stelsel van wettelijke 
voorzieningen die de positie van gehandicapten in Suriname moet 
beschermen,casu quo verbeteren.   
 

 

  
 

 

 Gordon Tauw Ngie Tjauw en Joan van Aerde sporters van het jaar 2005( foto ) 

DBS 

30 jan 2006 

 

Zaterdag is in de Congreshal de sportman, sportvrouw, meest belovende 
sportvrouw en sportman van het jaar 2005 benoemd.Aanwezig waren een goed 
opgekomen publiek, leden van het Surinaams Olympisch Comité, vice- president 
Ram Sardjoe en leden van het jeugdparlement. 
Ivan Summerville en Jaswant Gajadien 

 
  

  

 Het proces tegen de slavernij 

DWT 
15. 08. 08 

Volgens persberichten heeft de Nederlandse premier Balkenende geen spijt 
betuigd op 1 juli, i.v.m. de slavenhandel. Naar mijn inzien heeft hij dat wel 
gedaan. Hij heeft in ieder geval namens Nederland berouw getoond en schuld 
bekend. 

    

            

 Nationaal Drugs Master Plan 2006- 2010 goedgekeurd 

DBS 

27 jan 2006 

 

 
De RvM ,heeft het Nationaal Drugs Master Plan 2006- 2010 goedgekeurd. In dit 
plan is het beleid van Suriname met betrekking tot haast alle facetten van de 
drugsproblematiek vervat.Het gaat hierbij onder andere om het gevaar van het 
drugsgebruik voor de individuele burger ,het gevaar voor grote groepen in de 
samenleving zoals de jeugd ,drugsdoorvoer en transport. 

 
 OAS lovend over drugsbeleid Suriname 



DWT 
17-Apr-08 

Niet alleen over drugspreventie, drugsmisbruik, en bestrijding van 
drugscriminaliteit is positief geoordeeld, mar ook over de vooruitgang die is 
geboekt op het stuk van narcotica beleid 

 

 
 Krakers Sunny Point worden niet dakloos 

DWT 
21-Feb-08 

Coalitietop en Raad v.Ministers bezig billijke oplossing te zoeken voor 
krakersprobleem Sunny Point en Goede verwachting/ krakers-probleem is nu 
o.h.bord v.d.VP zegt min.sozavo/ volgens VP stond deze kwestie woensdagavond 
hoog o.d.agenda en volgende week 

 

 Geen pasklare oplossing voor krakersprobleem 

DWT 
27-Mar-08 

Politieke kopstukken willen spoedoverleg over slepende en explosieve kwestie 
Sunny Point en Texas/ VP zegt dat de RvM nog geen pasklare oplossing heeft 
voor dit probleem/ heersende woningnood is een beleidsvraagstuk/ als dna-
leden krakers aanmoedigen tot ----------x 

DWT 
20-Mar-08 

"We zijn bezig een oplossing te zoeken", is de alg.reactie van VP, min. RO en 
ROGB/ willen zich niet binden a.e.termijn/ er is een aantal opties en zijn nu 
i.e.fase waarin we kijken welke de beste is om een opl. te brengen in dit 
vraagstuk, zegt VP/ min.r…………………. krakersprobleem 

 

Wetgeving niet effectief voor aanpak krakersprobleem 

DWT 
31-Mar-08 

Hoewel occupatie wettelijk geregeld is, zijn deze wetsproducten niet effectief 
genoeg om het krakersprobleem op te lossen. Het gedoogbeleid van de ovh naar 
de krakers toe zorgt mede ervoor dat dit niet effectief bestreden kan worden. 

 

 Krakersprobleem beheerst NF-top 

Times 
30-Jul-08 

een geschikte oplossing was na uren toch niet gevonden. VP erkent 
desgevraagd dat er al maandag gezocht wordt naar een oplossing voor het 
probleem. Aan de ene kant moeten de belangen van degenen meteen toewijzing 
gediend worden en andere kant moeten de belangen van de krakers gediend 
worden. 

 

 

 Verhoging kinderbijslag en invaliditeitsuitkering op bord RvM 

TOS 
29-Feb-08 

Min.SoZaVo zegt dat voorstellen mbt aanpassing kinderbijslag en 
invaliditeitsuitkering klaar liggen en RvM moet goedkeuring geven/ de huidige 
bedragen zijn belachelijk/ de minister wenste geen termijn aan te geven 
waarbinnen een verhoging verwacht mag wor 

 

 Lot seniore burgers in handen v.minister Hassankhan 

DBS 
13-Mar-08 

VP zegt dat min.BiZa de kwestie v.d.pensioenen moet weten te verkopen in 
RvM/ problemen voorgelegd aan VP door seniore burgers/ bestuur BBGO is 
hoopvol gestemd gelet de uitspraken van pres. en aanmoedigende opmerkingen 
van vp/ 

 

 Negen gehuldigd tijdens viering vrouwendag Saramacca 



DWT 
10-Mar-08 

Zij mochten elk een bos bloemen, een speld en oorkonde in ontvangst nemen/ 
Wnd.Pres.Sardjoe wees in zijn toespraak de belangrijke rol v.d.vrouw 
i.d.ontwikkeling v.h.land/ ze zijn letterlijk en figuurlijk dragers v.ontwikkeling/ 

  

 

 

 5 juni eenmalige vrije dag 

TOS 
6-Mar-08 

De RvM had zich gisteren gebogen over de kwestie instelling 5 juni tot 
eenmalige vrije dag/ bedoeling is bekrachtiging v.h.besluit/ politieke afstemming 
reeds bereikt/ VP ziet graag dat deze dag wordt verheven tot nationale vrije dag 
vanwege 135 jr.Hindostaanse immigratie. 

 

 Medeleven aan de nabestaanden 

DWT 

16 dec 2005 

 

1. Foto 
Geflankeerd door pater Gijskens betuigt Vice- president Ram Sardjoe als 
buurtbewoner van Blauwgrond zijn medeleven aan de nabestaanden van het 
vermoorde echtpaar Mo Tin Sung. 
Isaak Poetisi 

  

 

 


