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 Buschauffeurs staken nog vandaag 

Times 

14 sept 2005 

 

De bussen blijven vandaag voor de derde dag in de garage.PLO voorzitter John 
Mahadewsingh deelde gisteravond laat mee dat de eis van de PLO van SRD 1,20 
voor een stadsrit ,nog recht overeind staat.Vandaag om 12.00 uur praat het 
bestuur van de bushoudersorganisatie met waarnemend president Ram Sardjoe. 

  

 PLO met deelovereenkomst naar VP 

Times 

14 sept 2005 

 

De PLO heeft haar acties tijdelijk opgeschort.Tot 2 oktober zal worden gereden 
voor een tarief van SRD 1.Niet alle PLO-leden waren tevreden met dit 
besluit.Mahadewsingh zegt dat hij vandaag vice-president Ramdien Sardjoe zal 
informeren over de opgeschorte acties. 

 

 

 PLO met deelovereenkomst naar VP 

Times 

29 sept 2005 

 

De PLO-voorzitter , John Mahadewsingh , is van mening dat , zoals is 
afgesproken , eerst met de vice-president Ram Sardjoe de overeenkomst , 
welke is voortgevloeid uit de gesprekken van afgelopen dinsdag , moet worden 
besproken.Hierna zal de PLO in een spoedvergadering haar leden informeren 
over de overeenkomst met de regering. 

 

 

 PLO-bushouders rijden voorlopig onder protest(foto 

Times 

1 okt 2005 

 

Bushouders aangesloten bij de Particuliere Lijnbushouders Organisatie zullen 
vanaf maandag 3 oktober onder protest rijden tegen het door TCT gehanteerde 
tarief van SRD 1 per rit.Het PLO-bestuur heeft woensdag met de regering na 
interventie van vice-president Ram Sardjoe een voorlopige overeenkomst 
weten te bereiken,waarbij dit tarief gehandhaafd wordt. 

 
 
Verhoging 60% aan OBS goedgekeurd 

DBS 

13 feb 2006 

 

De Raad van Ministers heeft de eis van 60% verhoging van de Organisatie van 
Bushouders van Suriname, woensdag goedgekeurd. 
Lloyd Djendje   

 

 

  

 Vice- president Sardjoe wenst minder staatsbussen op PLO- trajecten 

DBS 

24 feb 2006 

 

Het NVB heeft volgens vice- president, Ramdien Sardjoe teveel bussen ingezet op 
routes waar particuliere lijnbussen rijden.De NVB zou het aantal bussen op de 
genoemde routes moeten reduceren en nieuwe routes creëren. 
Lloyd Djendje 

 
  

 Vp houdt Minov/OBS-akkoord aan 
05/07/2008 Paramaribo - Vicepresident (vp) Ramdien Sardjoe heeft het gesloten akkoord tussen het 



door Filia 
Enser 

ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) en de Organisatie van 
Bushouders in Suriname (OBS) aangehouden. Dit tot ongenoegen van zowel minister 
Edwin Wolf als OBS-voorzitter Kenneth Themen. 
 
In het akkoord hadden  beiden afgesproken dat de OBS 15 procent verhoging op de tarieven 
krijgt, terugwerkend naar 1 maart, voor het verzorgen van schoolvervoer voor het 
departement. “Dit model van achteraf overeengekomen zaken goedkeuren is niet nieuw”, zegt 
Wolf, die niet kan begrijpen dat Sardjoe nu vraagt om een betere onderbouwing van het akkoord 
voordat er een definitief besluit wordt genomen. Sardjoe vindt ook nog dat de OBS zich eigenlijk 
zou moeten houden aan het contract dat aan het begin van elk schooljaar wordt getekend voor 
schoolvervoer.  
Ruim 15.000 schoolkinderen en 700 leerkrachten zijn aangewezen op het schoolvervoer. Onder 
de groep leerlingen zitten er ook kinderen van de basisschool en scholieren van de middelbare 
scholen die volgende week met de examens beginnen. De OBS onderhoudt ook het 
schoolvervoer per boot. Het is niet gelukt om van het bestuur te vernemen wat concreet de 
vervolgstappen zijn als het nieuwe voorstel niet wordt goedgekeurd. Het besluit van de 
ledenvergadering wordt vanmorgen aan minister Wolf voorgelegd.-. 

  
 TCT moet BBS ook bij betrekken bij bepaling bustarieven 

TOS 
6-Mar-08 

Min.TCT moet weer gaan onderhandelen over bustarieven/Min. moet met zowel 
PLO als BBS praten/ besluit genomen tijdens minister-raadsvergadering/Min 
heeft v.RvM mandaat gehad een principebe-sluit te tekenen 
m.d.bushoudersorganisaties/volgens VP moet TCT er 

 

 


