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De wnd. Directeur van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken, 
de heer Mr. Michiel Raafenberg 

Betreft: doorgeleiding brieven 

Heer wnd. Directeur, 

Hierbij vraag ik uw medewerking om bijgaande brieven, bestemd voor de Voorzitter van 
het Parlement van Cuba en van St. Maarten, via de diplomatieke kanalen door te 
geleiden naar haar hoge bestemming. 

De wnd. pffier van De Nationale Assemblée, 

Mr. D.Oedit 

SC 



sidenta de la Asamblea Nacional de la República de Suriname 

mons 

DE 
NATIONALE 
ASSEMBLÉE 
VAN DE REPUBLIEK SURINAME 

Paramaribo, 1 2 SEP. 2017 

Presidente de la Assamblea Nacional del poder 
Popular de La República de Cuba 
El excelentisimo sefior Esteban Lazo Hernandez 

Asunto: muestra de solidaridad 

Distinguido Presidente: 

Dejandonos un sentimiento de gran derrota, hemos tomado nota del desastre, el cual golpeó 
a su país por causa del huracan Irma durante la semana pasada, produciéndoles al pais y al 
pueblo cubano muchísimo dafio y sufrimiento. 

Por medio de la presente, y en nombre de los miembros de La Asamblea Nacional 
de la República de Suriname quisiera expresarles nuestro mas sincero sentimiento de 
solidaridad y simpatía, tranmitiéndole a su Pueblo un sincero gesto de apoyo y solidaridad 
durante estos días oscuros. 

Atentamente, 

Sc 



Dr mons 

DE 
NATIONALE 
ASSEMBLÉE 
VAN DERPUBLEK SURINAME 

Paramaribo, 1 2 SEP. 2617 

De Voorzitter van het Parlement van St. Maarten, 
mevrouw Sarah Wescot — Williams 
info@sxmparliament.org  

Onderwerp: betulging van medeleven 

Geachte Voorzitter, 

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van de ramp die uw land getroffen heeft 

door de orkaan Irma eerder deze week, waarbij doden en gewonden zijn gevallen. 

Mede namens de leden van De Nationale Assemblée wil ik bij deze ons medeleven betuigen en 
uw volk kracht toewensen in deze donkere dagen. 

Hoogachtend, 

De V orzitter van De Nationale Assemblée 
van 	Republiek Suriname, 

SC 
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