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PETITIE 

Een stuk grond nodig, als basis voor onze kinderen!!! 

Paramaribo, 17 januari 2019 

Surinamers, die op Sunnypoint Blok 3 wonen, leven nu in grote onzekerheid. Wij 
hebben ons al langer dan 10 jaren gevestigd op dat stuk grond, met de gedachten 
dat het om een domeingrond ging. Wij wensen wel toe te geven dat het zonder 
toestemming van de overheid is geschied. Daarnaast wensen wij aan te geven dat 
wij dit gedaan hebben omdat wij geen andere keuze hadden en als streven voor 
een beter levensstandaard. 

Wij hebben het binnenland verlaten om zich in de stad te vestigen, met het oog op 
een goede opvang voor onze kinderen die van het binnenland naar Paramaribo 
verhuizen voor verdere studie en andere zaken. 

Door de jaren heen hebben wij ons met het heel gezin op dit stuk land gevestigd 
met het geloof dat wij, met dit stukje land als basis, kunnen bouwen op een goede, 
duurzame en succesvolle toekomst voor onzelf, onze kinderen, kleinkinderen en 
achter kleinkinderen. Zodoende zijn wij ook instaat een goede bijdrage te leveren 
aan de ontwikkeling en vooruitgang van dit land. 

Wij zijn in de periode 2015-2018 geconfronteerd met brieven dat wij het stukje 
land, waar wij jarenlang geleefd en geinvesteerd hebben, moeten verlaten. Het 
ergste ervan is dat in december 2018 de ondememer, die claimt het gebied te 
hebben gekocht, met verkavelingswerkzaamheden begon, zonder enige 
afstemming met de lokale gemeenschap en zonder rekening te houden met de 
lokale situatie. 

Wij zijn ervan bewust dat het occuperen juridisch niet correct is en dat er daar 
consequenties aan verbonden zijn. Echtc:r hebben wij dit gedaan omdat wij geen 
andere altematief hadden. 

Wij hebben middels dialoog getracht om een oplossing te zoeken voor dit 
vraagstuk. Als onderdeel hiervan zijn er gesprekken gevoerd met de DC van 
Wanica, de ondemerner Dassasingh en een vertegenwoordiger van het ministerie 
van OWT en C, echter zonder een goed resultaat. 

Wij zijn niet ongehoorzaam en willen graag dat stukje land verlaten, indien de 
overheid inkomt met een ander stukland voor deze groep of de ondememer. Ook 
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zouden wij tevreden zijn als de overheid inkomt met sleutelklare woningen voor 
het aantal gezinnen. 

Omdat wij nu in grote onzekerheid leven en geen andere alternatief hebben, 
kloppen wij vandaag bij u aan de deur voor een oplossing. Wij zijn ervan bewust 
dat elk burger recht heeft op een stuk grond. 

Graag wensen wij (de commissie bestaande uit 7 personen) birmen 3 werkdagen 
ontvangen te worden voor een gesprek om oplossingsmoddelen te bespreken. 

Wij nodigen u ook bij deze uit voor een bezoek aan Sunnypoint Blok 3 om de 
lokale situatie te bekijken, zodat u een betere beeld heeft van zaken. 

Deze stap is onze laatste hoop en geloven erin dat u zal zorgen voor een oplossing. 

Namens de occupanten(moeders, vaders, kinderen en kleinkinderen) van 
Sunnypoint Blok 3. 

1V1vr. Rubia Van,Dragt 
ir\ ç)r\kr,_»•-tc. 

Occupant Sunnypoint Blok 3 
Lid Commissie Occupanten Sunnypoint Blok 3 
Telefoon: 7166562 
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Handtekeningenliist petitie:  
Een stuk grond nodiu, als basis voor onze kinderen 

Nummer Naam Handtekening 
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Een stuk 
Handtekeningenlijst petitie: 

grond nodig, als basis voor onze kinderen 

Nummer Naam Handtekening 
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Commissieleden: Aboikoni Juliana(8281471), Adjako Debora(8789567), Paulus Magnel(8599623), 
Koetoe 	Losion(7273783), 	Geddeman 	Liedje(7110859), 	Ansoe 	Nicolina(8748606), 	Lugard 
Trefosa(8541918), Van Dragt Rubla(7166562) 



Handtekeninuenbist petitie:  
Een stuk urond nodiu, als basis voor onze kinderen 

Nummer Naam • Handtekening 
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