
Voorzitter DNA 

Dhr. Marinus Bee MSc, LL.B 

Geachte voorzitter, 

Middels deze petitie willen wij, mensen die kontaktberoepen uitoefenen in 
Suriname, het volgende onder uw aandacht brengen. 
Door de maatregelen die genomen worden t.a.v. kontaktberoepen, zijn wij 
genoodzaakt onze zaken of eerder te sluiten of gesloten te houden. Door 
deze situatie is onze klanten stroom minder geworden met als direct gevolg 
dat wij nu minder verdienen of helemaal niet verdienen. Wij hebben onze 
gezinnen te verzorgen en hebben ook vaste lasten en tal van ons ook 
schulden. 
Wij doen een verzoek aan u om voor deze getroffen groep een zodanige 
protocol te ontwikkelen zodat wij toch nog ons werk kunnen doen en wat 
kunnen verdienen om zo te kunnen voorzien in het onderhoud van onze 
gezin nen. Voor de winkels, restaurants, handelszaken en bussen zijn er 
zodanige protocollen ontwikkelt terwijI het besmettingsgevaar daar groter 
kan zijn aangezien de grote groep mensen die zich tegelijkertijd op die 
plekken concentreert. 
Wij, vakkenners, zijn bereidt samen om de tafel te zitten en met ideeén te 
komen voor het zo goed mogelijk helpen ontwikkelen van deze protocollen. 

Wij kijken uit naar een spoedige reactie uwerzijds. 

Nannens deze, 
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