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Deel 6 

 

 

De heer Belfort (AC), vervolgende: Mevrouw de voorzitter! Ik praat uit ervaring. Dan wordt 

u ook nog aangevallen door honden. Onlangs is een jonge vrouw doodgebeten op Livorno. Er 

is geen accommodatie. Was er een accommodatie zou deze vrouw nog in leven zijn. Is het 

geen tijd om een aanvang te maken, om te zeggen dit is het wij kunnen niet meer. Tot hier en 

niet verder. Met sport kunnen wij de wereld zien, kunnen we prestaties neerzetten, maar de 

accommodaties zijn er niet. Het is lastig, omdat ik in die branche ben en de sporters vragen 

mij: ‘Kaart u dit aan voor ons’. Weet u wat een judopak kost? Weet u wat een karatepak 

kost? Weet u wat een taekwondopak kost? De ouders hebben het niet. De kinderen willen wel 

sporten, maar het is dan een ongezonde situatie in dit land. Aan de ene kant worden de ouders 

uitgebuit. De ouders kunnen niet voor hun kroost zorgen; brood kan niet op tafel gelegd 

worden. Vandaar dat er zoveel hangjongeren zijn. En dan heet het ja, ze moeten van die 

hoeken. Ik ga overal. Waar is het beleid naar de hangjongeren toe? Wordt er gewacht totdat 

een van ze in een huis heeft ingebroken en dat de politie daarna moet komen om hem te 

arresteren en als hij een schutting wilt overspringen doodgeschoten wordt? Is het probleem 

opgelost? De hangjongeren willen niet graag op die hoeken. Ik praat tot ze. Ze zeggen: ‘Ja, 

maar meneer Belfort, kijk ik wil atletieksport gaan beoefenen, maar ik kan niet aan die 

uitrusting komen of mijn trainingscentrum is ver. Ik moet de bus betalen. Ik heb geen 

busgeld’. Dat zijn de dingen die je hoort van de mensen. Het is triest gesteld. Ik zeg u eerlijk. 

Ik had echt verwacht vanuit de regering, vanuit het ministerie van Sport en Jeugdzaken na tig 

aantal keren dit aangehaald te hebben, zoveel scholen bezocht te hebben, dat beleid inderdaad 

omgebogen zou worden. Niemand kijkt naar de jeugd. Men heeft de jeugd alleen maar nodig 

wanneer er verkiezing is. ‘Ga daar een vlag voor me neerzetten, ik ga voor je regelen’. En nu, 

wat moet met de jeugd gebeuren? Is er een beleid op dat stuk? Een samenleving die niet 

sport, is een ongezonde samenleving. Vandaar dat u zoveel dikke mensen ziet, adipositas, 

zoveel ziektes. Al deze dingen kunnen voorkomen worden, maar er moet beleid gemaakt 

worden. U bent arts. U weet het. Een samenleving die niet sport is, een ongezonde 

samenleving. Maar gaat u kijken naar de faciliteiten. Een jeugd die niet sport is per definitie 

een jeugd die eigenlijk ongezond leeft. Het is niet de schuld van de jeugd: het beleid. Er is 

geen beleid. Gaat u kijken nu, na school. Waar zitten de mensen. Al die buurten. Ik kan die 

buurten opnoemen. Gaat u kijken. Is er een accommodatie daar, dan wordt er daar op straat 

gevoetbald. Dat is alles. Men zet daar een hoepel aan een paal. Dat is een bucket, een 

basketbal bucket. Is het zo moeilijk om een sportaccommodatie daar neer te zetten? Of wacht 

men pas wanneer er verkiezing nadert om dan te rennen om de jeugd zogenaamd aan te 

trekken? Misleiding, zoals wij hebben gezien met de mini sportvelden kort voor de 

verkiezing. Gaat u kijken in Marowijne. Zijn het geen mensen die daar wonen? Gaat u kijken 

in Brokopondo en Sipaliwini. Zijn het geen mensen die daar wonen? Mag de jeugd daar niet 

sporten? Wat is het beleid? Waar gaan wij naartoe? Wij zijn gaande. Hoe gaan wij dit land 

overdragen aan de jeugd? Vanuit het ministerie van Sport en Jeugdzaken, hoor ik graag 

antwoord op al deze zaken die zijn aangekaart. Het is triest gesteld. De hamvraag is, wanneer 

komt nu uiteindelijk een atletiekstadion? Wanneer gaat u werken aan de faciliteiten? De 

beveiliging op het Willebrod Axwijk Sportcentrum. De omrastering daar. Achter die doelen 

aan de westzijde van het Willebrord Axwijk Sportcentrum, daar is een 100 meter 



kunststofbank. Gaat u kijken ’s middags. Volwassenen teams trainen daar. Er is geen 

afrastering. De man komt op het doel af, trapt die bal met een bepaalde snelheid. Gesteld dat 

die bal een snelheid van 120 kilometer per uur en hij gaat voorbij het doel. Een jong kind van 

12 jaar rent daar en die bal komt tegen het hoofd van het kind aan. Weet u wat dat betekent? 

Kunt u ervoor zorgen dat daar een omrastering, een afscheiding komt van die baan en het 

doel? Het is er niet. Constant zijn de ballen op die baan en ze komen tegen de benen, tegen de 

lichamen van de kinderen, jonge kinderen. Weet u wat dat betekent, een slag aan uw hoofd 

met een snelheid van 120 kilometer per uur? Dat is hersenschudding, coma, dood, AZ of 

mortuarium. De moeder zit thuis en hoort dat haar kind in het mortuarium ligt, terwijl dat 

kind is gaan sporten. Laten wij niet wachten. Deze dingen kunnen binnen een mum van tijd 

opgelost worden. De situatie is zelf verfilmd. Gaat u kijken hoe het water van de drainage 

stroomt en van daar moeten de kinderen lopen naar hun sportaccommodatie, een openlucht. 

Er zijn geen tenten. Als er wedstrijden worden gehouden, moet zo een atletiekvereniging 

middelen verzamelen om een tent te huren. Wat is het beleid van het ministerie van 

Sportzaken naar deze verenigingen toe?  

 

Vlak daar hebt u het gedeelte van de Marowijnestraat en de Metaalstraat. Dat is de 

Coesewijnestraat. Als u mij vraagt, was het niet nodig om daar asfalteringswerkzaamheden 

uit te voeren. Maar ja! De werkzaamheden worden uitgevoerd en op een heel onveilige 

manier. De oostzijde van de Coesewijnestraat is zogenaamd al geherasfalteerd. De weg was 

een tweebaansweg. Vanuit de hoek met de Marowijnestraat was het een tweebaansweg. Als u 

de Metaalstraat nadert, ziet u dat hij een eenbaansweg is geworden. Filevorming tot het 

verkeerslicht met de Jaggernath Lachmonstraat. Zo erg gaat het zijn. Op dit moment zijn er 

zoveel kuilen daar in de weg. Ik heb de minister al aangegeven. Ik zie hem niet hier. Hij zegt 

dat hij daar een kijkje gaat nemen. De situatie is onoverzichtelijk. Men heeft de oostzijde van 

het weggedeelte nog niet af dan gaat men nu aan de westzijde werken. Gaat u kijken. Er is 

een modderpoel daar. En zo frappant, voor de werkzaamheden aanvingen - we zitten in de 

regentijd - liep daar altijd onder water. Nu heeft men daar geasfalteerd. Gaat u kijken. Bij de 

kleinste regenval loopt daar onder water. Is dat probleem verholpen? Er is niet eens gezorgd 

voor…, zeg maar die trottoirband is daar overal. De kinderen die naar school gaan, moeten 

dan daar over die trottoirband want de bussen stoppen aan de westzijde ’s morgens voor de 

Marowijnestraat. Soms zijn het kinderen met een beperking, en ze moeten naar school. Weet 

u wat het betekent voor hun om daar over zo een trottoirband te gaan, terwijl er daar een 

ruimte gecreëerd kan worden om deze kinderen makkelijk te laten oversteken. Mensen met 

een beperking, mensen in rolstoel, kunnen niet meer oversteken daar. Mensen gaan 

regelmatig daar. Dat weet ik. Vlak daar woon ik. Dus ik vraag via u voorzitter aan de minister 

om tijdig daar in te grijpen. Vooral nu de weg van een tweebaansweg een eenbaansweg is 

geworden. Het gaat alleen maar voor obstructie zorgen. Ik weet dat er een voorziening zou 

worden getroffen. Niet zomaar is die filevorming daar. Degenen die rechtsaf komen vanuit 

Duisburglaan de Coesewijnestraat afslaan, zouden eigenlijk verboden moeten worden. Dan 

praat ik over de zij die de brug op gaan. Dat zorgt voor die filevorming. Iedereen wilt dan…, 

als je iemand de ruimte geeft om rechts af te slaan dan wacht je daar zeker een kwartier. 

Dagelijks gebeuren er aanrijdingen daar. Vraagt u maar aan de politie van Flora. Ze zijn 

dagelijks daar. Hopelijk kan de minister daar ingrijpen. Ik had al in een tête-à-tête met hem 

hierover.  

 

De kwestie van de binnenlandse houtproducenten moet niet onderschat worden. Ik wil de 

regering ernstig waarschuwen. Ze moet niet onderschat worden. Er is 50.000 hectare 

uitgegeven aan een onderneming onder het mom van obépalmteelt. In het bos zijn er mensen 

die daar voor een stukje brood zorgen voor hun gezinnen. Nu horen ze dat ze niet meer 



mogen kappen. De mensen zijn in beweging gekomen. Dat betekent dat hun gezinnen 

kapotgaan. Het gaat om de binnenlandse houtproducten van het oosten. Wij zien een 

dergelijke situatie gebeuren in Brokopondo. Wij hopen dat de overheid met tact deze 

problemen aanpakt. Het zijn per definitie Surinamers. Het zijn geen rovers. Het zijn mannen 

die gezinnen hebben, huisvaders. Minister van ROGB, gaat u met tact hiermee om. Ik zal 

maar niet zeggen wat op het veld wordt gezegd. Ik vraag nogmaals aandacht voor deze 

mensen. Ze voelen zich dan in de steek gelaten. Ze zeggen dya mi musu wroko. Den man 

puru mi brede na mi anu. ef mi kon na foto mi go ini wan Snesi winkri dan heet het a Snesi 

mag sutu mi trowe. Dat zeggen de mensen. U weet, wanneer er geen brood in huis is, 

wanneer er geen brood in huis is… Laat men de mensen niet in een hoek drijven. Het zijn 

mensen en mensen hebben rechten. Wij zien een dergelijke situatie gebeuren in Brokopondo. 

De mensen komen constant bij mij.  

 

De president is hier gekomen en heeft gezegd dat de Cubanen die hier protesteren geen asiel 

krijgen zonder onderzocht te hebben waarom ze protesteren. Iedereen wilt in zijn land 

blijven. Suriname is partij bij diverse verdragen. Als de mensen terug worden gestuurd. Wie 

geeft mij de garantie dat deze mensen veilig in hun land zullen zijn. De president heeft 

gezegd dat de mensen een spelletje spelen. Denkt u dat de mensen helemaal van hun land hier 

zullen komen om spelletjes te spelen? Wat is het beleid van de regering naar asielzoekers 

toe? We zien dat zelf aan tehuizen geen subsidie meer wordt gegeven. De overheid zet de 

kinderen daar. We hebben mensen met een dubbele beperking. Betheljada, u kent die mensen 

daar hun toestand. De minister van Financiën zegt dat de mensen geld hebben op hun 

rekening, dus de subsidie wordt afgewezen. Wat gaat straks gebeuren als deze tehuizen 

sluiten en ze besluiten de kinderen te brengen naar Leonsberg voor de president. Ze zeggen 

wij sluiten de tent. Ik vraag de regering om met de besturen van deze tehuizen om de tafel te 

gaan zitten. De mensen hebben het moeilijk. De subsidie hebben ze wel nodig. Dan kunt u 

kijken waarom dit wel en waarom dat niet. Waarom hebt u geld hier; en waarom gebruikt u 

het niet? Anders lijkt het alsof u zegt: ja de mensen hebben geld, ze kletsen. Ik geef geen 

geld, ik geef geen subsidie, terwijl Bureau Rechtszorg en Bureau Familierechterlijke Zaken 

kinderen wel naar die tehuizen sturen. Hoe moeten de kinderen dan doen? Dus ik vraag de 

regering om ernstig naar dit ding te kijken en niet enkel te komen van “Ja, ik heb de cijfers en 

er is geld op de rekening”.  

 

Over de kwesties Suralco en Volksgezondheid, die van zo een importantie zijn, zijn er zoveel 

vragen zijn hier gesteld door het parlement. De gemeenschap wacht op die antwoorden. Komt 

de president hier en zegt gewoon: wij gaan ze in comité generaal doen. Waarom? Ik vraag 

mij af waarom, terwijl het een nationale zaak is. Gaat u in de gebieden kijken waar er 

uitgemijnd is. De rommel die daar is achtergelaten.  

 

Ik ben bezig met een heel ernstige situatie en ik ga die enveloppe openmaken. Dit heb ik 

gisteren, Eid ul-Fitr dag in mijn brievenbus gehad. Dan zien wij hier rijstsector. Een meneer 

die vanwege de overheid belast was om ureum te halen. Wij zien hier dat hij een tiental 

brieven heeft geschreven naar de regeringsautoriteiten, naar de vicepresident, naar de 

president. Die man heeft geïnvesteerd daar in zijn bedrijf, ureum probleemloos geïmporteerd 

ten behoeve van de rijstsector. Hier heeft hij een bedankbrief van de manier hoe hij het voor 

elkaar krijgt om ureum vanuit Venezuela te brengen naar hier, probleemloos. Die meneer 

heeft een net bedrijf. Verder is er hier een delegatie van OAS in die man zijn bedrijf geweest. 

Die man zijn bedrijf is keurig. Daarna heeft ook de voormalige ambassadeur van de 

Verenigde Staten een bezoek gebracht aan die man zijn bedrijf. Alles is keurig netjes. Wat 

schetst mijn verbazing als ik die stukken doorneem, ze zijn in mijn brievenbus gestopt, dat er 



problemen zijn bij de levering van ureum. Dat is brief 3. Brief 4, gaat over in feite de 

organisatie vanwaar die meneer dat ureum haalt. IPCSL, in elk geval het bedrijf in 

Venezuela, International Petro Chemical Sales Limited dat de man complimenteert voor de 

wijze waarop hij ureum haalt naar hier. Probleemloos. Er is geïnvesteerd, er is zelf een 

vliegveld aangelegd. Dan komt het nu. Dat ook witte rijst geëxporteerd zou worden naar 

Venezuela. De problemen zijn hier. Hij heeft de minister al geschreven. Men is gaan 

experimenteren, met padie ook. De padie zat vol met insecten. Weken moest die boot op 

Venezolaanse wateren dobberen om te vergassen. Suriname is in de schulden 

gedouwd/geduwd. Zo gaat die meneer verder. Hij heeft ook hier een schrijven gericht naar de 

president betreffende ongeregeldheden op het ministerie van LVV. Ik wil die dingen niet 

aanhalen, want het zijn te gevoelige zaken maar ik geef u aan dat het brief nummer 7 is.  

Brief nummer 8, vermoedelijke poging verstoring ureum import. Dat is een brief van 10 mei 

geschreven naar de president.  

Brief nummer 9, gaat ook over mogelijke verstoring van de situatie. Wij zien dat anderen 

daar proberen om de man aan een kant te zetten. Ook een brief gericht aan de vicepresident 

en dat is juni 2017 betrekking hebbende op zorgpunten onder andere in de rijstsector. Ik denk 

dat de vicepresident op de hoogte zal zijn van deze zaken. Ik vraag u ernstige aandacht 

hiervoor. Anders denk ik dat deze goede man straks de staat voor het gerecht zal gaan slepen. 

Wij willen dat niet hebben. 

 

Ik ga beëindigen met het volgende en dat is de ernstige situatie bij het Korps Politie 

Suriname. Ik praat uit ervaring. Ik kom uit dat huis. Elk huis heeft een probleem. Ik wil 

beginnen met een beroep te doen op de strijdende partijen om in het belang van een goede 

organisatie, in het belang van de samenleving, de strijdbijl te begraven. We zien dat allerlei 

zaken worden geslingerd naar de huidige voorzitter van de Bond. Dan zou die man geen 

psychologische test hebben gehaald. Allerlei dingen. Let op wat u zegt. Anderen weten van u. 

U begint met iets, maar u weet niet waar het gaat eindigen. Hangt uw vuile was niet buiten. Ik 

zat bijkans 18 jaren bij Werving en Opleiding. Ik ga geen namen noemen. Ik ben niet de man 

die zijn hart op zijn tong heeft als het gaat om bepaalde dienstgeheimen. Militairen en 

politieambtenaren hebben altijd hebben bepaalde geheimen te bewaren. Ook 

verpleegkundigen. Bepaalde sectoren kunt u bepaalde geheimen niet aan de grote klok gaan 

hangen. Ik roep nogmaals de strijdende partijen op, want het gaat per definitie om de jonge 

opkomende organisatie die het leven moeilijk wordt gemaakt. Dat is alles. De jonge 

ambtenaren die zijn gaan studeren, mogen niet aan de top komen. Dat is alles. Wij hebben de 

aanloop naar de bestuursverkiezing gezien. Uiteindelijk toen men merkte dat de jonge groep 

de bestuursverkiezingen zou winnen, wij hebben waargenomen wat men heeft gedaan, heeft 

men zoveel andere groepen geïntroduceerd. Wij hebben gezegd, men is staatsgevaarlijk 

bezig. Uiteindelijk heeft die jonge groep gewonnen. Gelooft u me. De strijd is niet gestreden. 

De strijdbijl is niet begraven. Men gaat door. Dat werkt door naar de samenleving. Zo 

gevaarlijk is deze organisatie. Vandaar dat ik de president had gevraagd om in te grijpen. We 

zien de president talmt. Uiteindelijk dreigt men nu, ik zal niet zeggen, op de vuist te gaan, 

want men heeft andere midden en ik vrees het ergste. Men heeft andere middelen en ik vrees 

het ergste. Vandaar dat ik vanuit mijn positie beide partijen oproep. U hebt verloren. U hebt 

de verkiezing verloren. Geeft u die andere partij de gelegenheid om het bestuur te leiden, de 

organisatie te leiden. Omdat die man in anciënniteit lager is dan u en u straks met pensioen 

zal gaan, maakt u deze jonge groep het leven zuur. Dat is dat ding daar. Van de oudere groep, 

gaan velen straks, binnen een paar maanden met pensioen. Dan gaat u ze zien schrijven om 

verlenging. Verlenging, waarvoor? U hebt al 40 jaren opzitten. Mogen jongeren niet 

opkomen? U hebt de weg naar boven gezien. De jongerengroep, academici werden 

gedwongen een tweejarige opleiding te volgen. Ze zijn gegaan. Daarna zien ze van: ik kan 



deze organisatie leiden. Ze hebben propaganda gemaakt en de verkiezing gewonnen. Wat 

schetst mijn verbazing? Die hamer zelf was moeilijk over te dragen. Ik roep de partijen op 

om de strijdbijl te begraven en interne problemen binnenhuis op te lossen. Het gaat per 

definitie om die hamer en het gevecht gaat door.  

 

Het laatste  

Daar aan de overkant van Overbridge, heb ik begrepen van mensen van Paranam, zijn een 

zestal jongemannen in het bos gegaan en ze hebben vier bomen geveld daar. De crisis is erg. 

De politie is gekomen en van die zes hebben ze vijf meegenomen. De politie heeft gezegd ze 

moeten SRD 14.000 boete betalen. Ze zijn nu opgesloten op Politiebureau Rijsdijk. Ik vraag 

de minister ad interim om ernstig naar deze zaak te kijken. De mensen zijn arm. Ze hebben 

dat geld niet. Hun familieleden zitten opgesloten. Gezinnen zitten daar. Ze zijn in het bos 

gegaan, hebben vier bomen geveld en ze moeten daar brommen en boete betalen om in 

vrijheid te komen. SRD 14.000 voor vier bomen, terwijl de mensen het niet hebben. Ook 

dreigen mensen uit hun woning te worden gezet in Para. Ze hebben mijn aandacht gevraagd. 

Terreinen zullen worden ingepikt. Dan heet het, ze hebben geoccupeerd, maar ze wonen al 

jaren daar. Ik vraag aan de regering om aan deze zaak te werken dat de mensen daar mogen 

blijven. Voor de rest ga ik het daarbij laten. Ik dank u! 

 

 

De heer Misiekaba (NDP), interrumperende: Mevrouw de voorzitter! Laat mij beginnen bij 

de kwestie van de mini sportvelden, want wanneer de regering niets doet… en eigenlijk 

spreekt het lid zich zelf tegen. Hij heeft een heel pleidooi gehouden om aan te geven hoe dit 

niet gebeurt, dat niet gebeurt. Vervolgens als de regering dan haar best doet om een paar mini 

sportvelden landelijk te zetten dan hoor je het is propaganda. Wel laat het propaganda heten. 

Regering, gaat u door en zet u mini sportvelden tot 25 mei 2020, tot op de verkiezingsdag 

zelf.  

Ten tweede, de kwestie van de acties. Ik verwijs het lid naar, en ik denk dat hij niet zo jong 

was, 1969; 1973; 1999 toen wij grotere stakingen hadden. Wij willen geen stakingen. Het is 

goed om de geschiedenis geen geweld aan te doen.  

Ten derde, het lid heeft aangegeven, dat wij eigenlijk ons tijd verdoen hier door de 

begrotingsbehandeling zo laat aan te vangen. Ik verwijs hem naar artikel 156 lid 4b van de 

Grondwet die aangeeft dat als er om wat voor redenen dan ook wij geen begroting op tijd 

hebben dat we op basis van de begroting van het vorig jaar voort kunnen gaan. De wetgever 

heeft daarvoor een voorziening getroffen. Dus ik vond het nodig om deze zaak onder de 

aandacht van de spreker te brengen, zodat wij de zaak richtig houden. 

Ten aanzien van het pleidooi die hij heeft gehouden voor de sport. Voor een groot deel sta ik 

erachter. We zullen tijdens onze spreekbeurt ook iets daarover zeggen. Inderdaad! We 

moeten aandacht hebben voor de sport. Vandaar ook dat het ministerie van Sport en Jeugd is 

ingesteld toen. Het heeft een opstartfase gehad. Wij hopen dat wij nu inderdaad kunnen gaan 

rennen met het ministerie.  

 

 

De heer Gangaram – Panday (NDP), interrumperende: Mevrouw de voorzitter! De spreker 

heeft zijn bezorgdheid geuit over de atletiekbaan van het AK-stadion. Ik deel zijn 

bezorgdheid ondanks het feit dat ik weet dat tijdens regering Bouterse 1 veel sportvelden 

voor de samenleving zijn geplaatst. Dit is ook vanwege het feit dat ik vanuit SVB kringen 

heb begrepen dat die baan wordt weggehaald wanneer er een nieuwe stadion wordt gebouwd. 

Er is een atletiekbaan nodig. Dus ik vraag extra aandacht van de regering.  



Hij heeft het ook gehad over KPS, dat partijen de strijdbijl moeten begraven. Inderdaad, maar 

ik vraag ook dat als er een politieke partij of politieke partijen bezig is/zijn met de jongens 

om een bepaalde richting daaraan te geven, dat achterwege te laten en hun de ondersteuning 

te geven om op het goede pad door te gaan.  

Hij heeft het ook gehad over de acties zoals mijn fractieleiders net heeft aangegeven. Ik weet 

dat de meeste acties zijn gevoerd in 2005 – 2010 waar ik een bepaalde functie bekleedde en 

was ook ermee belast die acties tot het verleden te laten behoren. Ook partijtoppers, 

regeringsgezinde personen, regeringsautoriteiten, werden gegijzeld tot in Nickerie. Ik was 

ook belast om die mensen te bevrijden en zonder kleerscheuren zijn ze er van af gekomen. 

Dus de meeste acties zijn niet iets van vandaag zoals hij dat wil aangeven. Ze zijn al lang 

gaande. Misschien is het de spreker ontgaan.  

 

 

Einde deel 6 

(vervolg op deel 7) 


