
75 woorden 
voor 

75 jaar Suriname 
in 

75+ stemmen



Kort voor onze 45ste Srefidensi op 25

november 2020, vroeg BINI

(Burgerinitiatief voor Participatie en

Goed Bestuur) aan een aantal mensen:

vertel ons je droom voor Suriname in

2050- vertel het in 75 woorden: 75

woorden voor 75 jaar onafhankelijkheid.

Wie willen we zijn als land over 30 jaar,

bij de 75ste onafhankelijkheidsviering?

Wat laten wij achter voor de

toekomstige generaties? Waar zullen zij

met trots en dankbaarheid op terug

kunnen kijken?

Wij presenteren vandaag 75plus

stemmen. Een doorsnee van Suriname,

nog niet geheel representatief, daarvan

zijn wij ons bewust. Dit is dan ook een

eerste verzameling van dromen en

visies. 

De komende maanden maken we nog

een serie, en misschien nog één en ook

op andere manieren hopen we dromen

te verzamelen, om te publiceren of

niet.

Dit zijn de dromen om ons te inspireren.

Dromen ook, die wij zullen analyseren,

omdat we hopen op die manier te

ontdekken: welke dromen verbinden

ons, welke idealen koesteren wij, welke

hoop brengt ons samen en stuwt ons

voort?

BINI hoopt hiermee een uitgangspunt te

hebben voor een bredere dialoog over

'Onze Toekomst, Onze Dromen.' die wij

hopen met u te voeren.

Gewoon, wij burgers samen. Want wij

burgers maken onze toekomst!

Suriname 2050 in 75 woorden
Welke dromen verbinden ons, welke idealen koesteren wij,

welke hoop brengt ons samen en stuwt ons voort?

Voor informatie: binisuriname@gmail.com
Het virtuele album ziet u hier:   https://www.facebook.com/BurgerinitiatiefSR

Wij  nodigen u uit dit document zoveel mogelijk te delen. U kunt ook uw droom alvast opsturen-
met foto en onderschrift. Tenslotte verzoeken wij u om bij gebruik en/of overname de bron te

vermelden.



In 2050 is Suriname een land dat wordt

bestuurd door goede en integere leiders.

Een land met gelijke kansen voor elke

burger, een land waar normen en waarden

zegevieren. 

Een land waar elke burger zich veilig en

gelukkig voelt. Een land waar elke burger

goede educatie geniet. Een land waar

medische zorg voor elke burger

gegarandeerd is.

Een land waar geen enkele vorm van

crimineel gedrag wordt getolereerd. 

Een land waar iedereen zou willen wonen.

Velen die nu hun stempel drukken zijn er niet

meer in 2050. Een nieuwe generatie, waar

etniciteit geen rol meer speelt, is aan het

stuur. De natuurlijke hulpbronnen worden

ingezet voor ontwikkeling van het land.

Vanuit hoofdstad Atjoni komt de zon over

milieupark Brownsberg op. Er is groot feest

in het land. Surinamers zijn zo blij dat het

land behoort tot de top 10 van de

welvaartswereld. 

President Isabella inspecteert de

gewapende macht met een verrekijker.

Dweight Warsodikromo, 
pencak silat meester, 

artiest

Nita Ramcharan
Journalist



Wanneer ik droom over Suriname in 2050,

droom ik over heel Suriname en alle

Surinamers, wereldwijd, omdat dat is wat en

wie wij nodig hebben om tot ontwikkeling te

komen. 

Een combinatie van netwerken en routes,

groeiende kansen, meertalig, meeromvattend

en verderstrekkend. Tussen import en export

bestaat weinig verschil, omdat wij ons

wereldwijd voortbewegen met een reputatie

voor betrouwbaarheid, creativiteit en een geest

van samenwerking.

 Openheid, nieuwsgierigheid en durf, en altijd

kunnen rekenen op elkaar.

In 2050 oogsten wij de vruchten die 30 jaar

terug zijn gezaaid. 

Integriteit en goed bestuur zijn de norm.

Respect en waardering voor alle culturen,

eigen producten, kennis, en de natuur zijn

verweven in het Surinaamse reilen en

zeilen. Het is de levende definitie

geworden van onze gezamenlijke identiteit. 

Met educatie als solide fundering en

duurzaamheid als speerpunt in alle beleid,

gaat Suriname uitdagingen met vertrouwen

aan en kijkt zij al vooruit naar 100 jaar

onafhankelijkheid.

Antoon Karg
Advocaat

Lisa Best
Researcher Sustainable 

Landscapes



Een overvloed aan natuurlijke hulp-

bronnen, diversiteit op verschillende

vlakken en weelderige flora en fauna

plaatsen Suriname in een unieke positie. 

In eenheid, met dienend leiderschap en

vaderlandsliefde leiden deze factoren in

2050 tot een Suriname met gelijke

kansen, goede gezondheidszorg en een

sterk onderwijssysteem, want dit zijn

kernzaken waar elke burger recht op

heeft. 

Wij hebben dan als motto: take care of

our people and our people will take

care of Suriname.

Dew Sharman
Arts, politicus, vrijwilliger

We zijn in 2050 weer een fatsoenlijk en

gerespecteerd land, waar mensen

zelfrespect hebben en met respect met

elkaar omgaan. Een land zonder

corruptie, nepotisme en

vriendjespolitiek. Kinderen worden

opgevoed met waarden en normen.

Er is werkgelegenheid voor iedereen,

met goede salarissen waardoor alle

gezinnen goede huisvesting hebben, en

van goed onderwijs en goede en

betaalbare gezondheidszorg genieten.

 

We hebben bereikt wat we wensten bij

de onafhankelijkheid: een waardige

plaats in de rij der landen.

Cynthia McLeod
Schrijver



Suriname in 2050 is een land waar

eenheid in verscheidenheid, welke

al jaren wordt gepredikt,

daadwerkelijk bestaat. De hobbels

van onze jonge natie zoals

corruptie, nepotisme, financieel

wanbeleid zijn overwonnen en

leiders kunnen “out of the box”

denken en handelen. 

De jonge generatie in 2050 kijkt met

trots terug naar de basis die wij voor

ze hebben gelegd. Het fundament

gebaseerd op recht, eenheid,

waarheid en noeste arbeid.
Lachmi Kodan
Gynaecoloog

In 2050 is Suriname een samenleving

waarin ‘een leven lang leren’ een

existentiële waarde van een ieder en

een doordringend verschijnsel van de

gemeenschap is. 

Tezamen met instituten die recht,

waarheid en vrijheid belichamen en

met een elite die vanwege het goede

voorbeeld dat zij geeft, met de rest

van de samenleving verbonden is,

wordt die samenleving geïnspireerd

door levenswijsheid, de kunst om in

alle levensomstandigheden juist te

oordelen en te handelen.

Hans Lim A Po
Rector, jurist   



In 2050 is Suriname de ‘Country of choice”

voor “Foreign Direct Investment”. De

economie is genoeg gediversifieerd zodat

potentiële prijsschommelingen op de

wereldmarkt makkelijk opgevangen kunnen

worden. 

Daarnaast hebben wij genoeg opbrengsten

gegenereerd uit de niet-duurzame sectoren

om het Sovereign Welfare Fund op te

bouwen zodat de volgende generaties een

rooskleurige toekomst hebben. De

particuliere sector, gericht op de export, is  

de motor van de economie geworden door

ze effectief te faciliteren.

Adit Moensi
Econoom

Met trots stelt de VSB-voorzitter bij de

viering van 75 jaar Srefidensi: “Het

klein- en middenbedrijf is de motor van onze

economie en de katalysator voor innovatie.

Wij creëren jaarlijks ongeveer 5.000

nieuwe, menswaardige banen vooral in

duurzame sectoren en leveren daarmee een

substantiële bijdrage aan een duurzaam en

rechtvaardig Suriname.’ 

Zij memoreert ook de voortrekkersrol van

het bedrijfsleven in het bevorderen van

maatschappelijke gelijkheid van o.a.

vrouwen, LGBTQ en mensen

met een beperking.

Bryan Renten
Voorzitter VSB 

(Vereniging Surinaams Bedrijfsleven)



Mijn droom voor ons land is dat we in 2050

eindelijk eens goede leiders hebben

zonder enige smet of hebi die ons land op

duurzame wijze naar grotere hoogten

brengen.

Er heeft een mentaliteitsomslag

plaatsgevonden, waardoor ook de diepste

wortels van corruptie vernietigd zijn.

Uiteindelijk hebben we een mooi welvarend

groen land waar een ieder elkaar

respecteert en we bezoekers kunnen

verwelkomen om van onze culturen, bossen

en dieren te

genieten.

Erlan Sleur
Milieu-activist

In 2050 hebben mensenrechtenactivisten

de strijd gewonnen. Rechtvaardigheid en

gelijkwaardigheid staan hoog in het

vaandel.

Kinderen, vrouwen, de lgbt-gemeenschap

voelen zich veilig en beschermd. Straffe-

loosheid is uit den boze; wet en recht

gelden voor iedereen.  Politici zijn onze

échte vertegenwoordigers.

Samen creëren wij welvaart en welzijn.

Want elke burger bespeelt zoals elke

musicus in het orkest zijn instrument zo

zuiver dat corruptie

ondenkbaar is en alleen harmonie heerst. 

Dit kan, omdat wij geloven in Suriname.Carla Bakboord, 
Mensenrechten activist



Remie Clenem
Voormalig Onderwijsinspecteur

Suriname heeft zich in 2050 zowel in

politiek als maatschappelijk en

economisch opzicht ontwikkeld.

Surinamers uit verschillende lagen van de

bevolking en uit alle districten raken

meer betrokken bij de besluitvorming

over de toekomst van ons land. 

In 2050 zijn scholen landelijk ingezet als

focus voor een educatief systeem; ze zijn

dan multifunctionele

ruimtes met mediatheken, om zo

gemeenschapsontwikkeling te

bevorderen en daarmee de verdere

ontwikkeling van Suriname.

Surinamers zijn zich diep bewust van

Suriname's bijzondere bevolkings-

samenstelling en van 's lands

toonaangevende alakondre 'way of life'

gebaseerd op inclusiviteit, diep respect

en begrip voor de ander.

Suriname staat bekend om haar creative

cities waar verleden en heden ontmoeten

in  architectuur, kunst en cultuur events,

streetlife en (live) musea.  

Elke economische activiteit hecht

evenveel belang aan ‘for community’ als

aan ‘for profit’.

Elke burger is betrokken, goed

geïnformeerd, leeft comfortabel, gezond

en redelijk gelukkig.Monique Nou Chaia
Ondernemer 



Anushka Sonai
ICT ondernemer,
Voorzitter ICT associatie 

In 2050 is Suriname een land waar de

kwaliteit van het leven wordt bepaald door

de happiness van haar mensen, de bloei van

haar natuur en haar relatie met de rest van

de wereld. 

De focus ligt op het menselijk welzijn, hoge

normen en waarden en sociale rust.  

Rijkdom wordt niet gedefinieerd door

materiële gewin maar door zinvolle

bijdragen van het individu aan

welzijnsontwikkeling; goed doen en

overstijging van het individu, zijn nu de

norm.

Ananka Kofi (Darell Geldorp)
Cultuur Ambassadeur

In 2050 heeft cultuur een waardige plek

in Suriname. Jongeren en ouderen weten

veel meer over de verschillende culturen

dan de basisdingen die ze nu weten of

kennen. 

Zodoende zullen we ook meer respect

tonen voor en aan elkaar. In 2050 is

"Culture Tourism" een begrip geworden,

we verdienen nu van onze culturele

rijkdommen. Suriname staat bekend als

"The Place to be to experience Cultural

Diversity in the Caribbean" en veel

jongeren kunnen hiervan leven.



In 2050 is ons onderwijssysteem anders
geworden, doordat we in staat zijn de
verschillende curricula anders te
organiseren, zodat onderwijs, vorming en
training meer dienstbaar zijn geworden
aan de samenleving en met name
economische groei en de arbeidsmarkt in
Suriname. 

We zien steeds meer flexibele,
wendbare, creatieve en kritische geesten
bij de overheid en in de
ondernemerswereld. 

De president van het land is sinds 7 jaren
een vrouw en is bezig aan haar tweede
ambtstermijn.

Henry Ori, 
Onderwijsdeskundige

Oma ziet vanuit haar hangmat
huppelende kinderen naar school
gaan. Morgenochtend komen zij naar
haar vertellingen luisteren en het
dorpshoofd zal hen leren vlechten
met warimbo. Vandaag krijgen ze
rekenles van Tapoka’s moeder.
Andere ouders bedrijven hun eigen
landbouw-, of toeristenonderneming.
 
Straks zijn de kinderen trotse
inheemse jongeren die kiezen de
wereld in te gaan, te studeren, of ze
blijven hier. 
Oma is gerust en weet: zij zullen zich
inzetten voor ons dorp, ons land.

Marie-Josée Artist,
Cultureel Antropoloog,

voorvechter Inheemse rechten



Suriname staat in 2050 bekend als het
land waar alles mogelijk is, maar dan in
positieve zin. 

De Surinamer is een wereldburger, een
probleemoplosser, een persoon die
waarde creëert, wereldwijd bekend als
creatief. De Surinamer laat zich niet
kenmerken door de etnische groep,
omdat wij al de positieve eigenschappen
van elke etnische groep van elkaar
hebben overgenomen. 

De wereld zal voor problemen waar zij
geen oplossing voor heeft, steeds een
beroep kunnen doen op Surinamers.

Curtis Hofwijks
Ondernemer, activist

Over 30 jaren willen wij, Volken van
Suriname, met prioriteit genieten van alle
voordelen die andere
bevolkingsgroepen reeds ervaren. 
De toekomstige generatie moet
beschikken over Rechtszekerheid, ons
Bestaansrecht als Inheemse Volken van
Suriname. Autonomie binnen grenzen.
Collectieve Grondenrechten van
Inheemse Volken zijn wettelijk erkend,
namelijk  opgenomen in de Grondwet
van Suriname.

 Dit is mijn toekomstvisie en realiteit dat
vanuit mijn innerlijke komt.Joan van der Bosch

Dorpshoofd



In 2050 is er goed bestuur in ons land, en
is een vrouw President. 
Surinamers leven in harmonie zonder
geweld en met een gelijkwaardige
behandeling naar elkaar toe.
Er is vrije meningsuiting en men durft als
burger meer te praten, op te komen voor
hun rechten. Maar men komt ook hun
plichten na. 

Iedereen heeft, als burger van
deze zelfstandige natie, toegang tot
basisbehoeften. Daarom zijn er geen
NGO’s meer nodig die daarvoor moeten
zorgen.

Krishna Bajnath-Jagan,
Gemeenschapswerker

In 2050 zijn wij een toonaangevend en
welvarend land in de regio met goed
onderwijs, goede gezondheidszorg en een
positieve handelsbalans. Suriname is een
van de meest beboste landen ter wereld. 

Ons bos wordt beschermd door Inheemsen
en Marrons die collectieve grondenrechten
hebben. 

Door het efficiënt aanwenden van gelden uit
de oliesector is een circulaire bio-economie
ontwikkeld. Kleinschalige goudwinning is
vervangen door duurzame werkgelegenheid
in agro-productie, visserij, natuurtoerisme,
duurzaam bosbeheer, kleine ambachten,
dienstverlening en informatica.

Rudi van Kanten
Agroforester



In 2050 zijn we trots dat opeenvolgende
regeringen gehandeld hebben en nog
handelen op basis van principes van
mensenrechten en duurzame
ontwikkeling. Burgers participeren actief
in het vormgeven van hun eigen
toekomst.
Daarom hebben we geen last gehad van
de Resource curse, want we hebben
het geïnvesteerd in educatie,
infrastructuur, en sterke instituten. 
Nu brengen landbouw, ICT, en toerisme
veel meer op dan de mijnbouw. 

Onze kinderen kijken met vertrouwen naar
hun  toekomst, en die van hun kinderen.

Dimitri Tjon Sie Fat,
Student Earth Sciences

In 2050 is de ontsluiting naar en binnen de
districten optimaal. Ieder district is goed
gefaciliteerd, men hoeft niet uit het
district om overheid, onderwijs of andere
zaken te gaan doen. 
De agrarische en toerisme sector bloeien.
Er is genoeg werkgelegenheid voor de
inwoners. 
Ook is er een speciale geldpot voor de
sociale instellingen.
Door de woningbouwprojecten kunnen
jongeren met beperkte middelen een
goede start maken voor de toekomst.

Helene Frijde,
Vrijwilliger



Ik droom van een Suriname die
wereldwijde belangstelling geniet
vanwege zijn diversiteit in cultuur,
flora en fauna. Een land dat nog
steeds het bosrijkste land is en hoog
op het verlanglijstje van elke toerist
staat die op zoek is naar innovatieve
en milieuvriendelijke recreatie. 

Een land dat het voorbeeld is en
waar de economie in harmonie met
de natuur bloeit.  Een land dat meer
aan de wereld geeft dan neemt. 
Ik droom van een groen Suriname.Awinash Haniff

Grafisch ontwerper, life coach

In 2050 verbindt de Marwina brug
Albina en St. Laurent: een verkeersader
voor de invoer en uitvoer van veel
producten. De agrarische sector,
handel en toerisme bieden Marowijne
en Suriname nieuwe perspectieven
voor duurzame economische
activiteiten. Er is volop werk voor
iedereen, en je hoeft niet naar de stad
om zaken te regelen.

Albina is een moderne stad met
bezienswaardigheden, waaronder een
prachtig strand, luxueuze hotels en Big
Malls, waar shoppen een plezier is.

Helen Karijodrono
Schoolhoofd, buurtwerker



Met liefde kijkt hij naar zijn zoon in
zijn armen en zegt trots: ‘Suriname,
het land waar elke inwoner in
vrijheid en gelukkig leeft van de
rijkdommen van eigen bodem en
waar onze
toekomst met blijdschap
gezondheid toelacht. Hier ben ik,
hier leef ik, hier wil ik mijn kinderen
zien opgroeien en meehelpen aan
de verdere ontwikkeling van ons
geliefd land. Dank u wel!
Suriname: eindelijk het land van
melk en honing.’

Indra Hu
Schrijfster, vertelster

In 2050 is Suriname een modern land en
een lichtend voorbeeld op de gebieden
democratie, rechtsstaat, duurzame
economie, milieu, onderwijs, eerlijke
verdeling van welvaart en inclusiviteit.
Het gelijkheids-beginsel is zowel in
wetgeving als praktijk doorgevoerd. 

Een land waar een efficiënte Overheid
ten dienste staat van de bevolking.
Suriname, een prachtige smeltkroes van
etniciteiten en culturen, waar het
natuurlijk schoon gekoesterd en
beschermd wordt. 

Een land ook met een hoog ontwikkelde
en internationaal georiënteerde
bevolking.

Charle Wilfred
Ondernemer, landbouwer 



In 2050 zijn de Inheemsen niet
achtergelaten of vergeten: we leven
in een Suriname waar sprake is van
gelijkwaardigheid, werkelijke
betrokkenheid en participatie van
Inheemsen bij het nemen van
beslissingen. 

Ik droom dat we werkelijk één natie
zijn met gelijke kansen en gelijke
rechten. 
Ik zie een mama Sranan die goed
zorgt voor al haar kinderen en met
haar kinderen. 

Ëtakëlë anumhak – samen sterk.
Jupta Itoewaki

Inheemse rechtenactivist

In 2050- een Suriname die zelf
bewust is van haar rijkdommen en
potentie. 

Een land waar alle burgers gezond en
welvarend leven. Suriname, het land
waar onze kinderen weten dat zij een
geweldige toekomst hebben, met
behoud van onze natuur en eigen
waarde.

Een land waar wij gebruik maken van
onze eigen kennis om onszelf verder op
te bouwen. Een eerlijk land, dat
profiteert van zichzelf en dit weer in
zichzelf en haar burgers investeert.

Chuanrui Wang
Politicus



In 2050 noemen we elkaar 
 Surinamer in plaats van javaan of
creool, marron of hindostaan. De
kloof tussen arm en rijk is
verdwenen. 
Ons onderwijsniveau is gelijk aan
dat van het Caraïbisch gebied. Wij
gaan allemaal heel netjes om met
ons milieu. 
Er zijn minder mensen die steunen
op een baan bij de overheid en
meer op eigen creativiteit, zodat
we meer kunnen exporteren. 

Kortom trots zijn om Surinamer te
zijn en op je roots.

Cindy Zerp
werkt met mensen met een

visuele beperking

In 2050 zijn wij een land waarin de
overheid en burgers gezamenlijk op
toezien dat elk district in staat is welvaart
voor haar bewoners te realiseren door
volle benutting van
haar natuurlijke- en menselijke
hulpbronnen door goede ruimtelijke
ordening, aantrekkelijke onderwijs- en
culturele centra, kwalitatieve
gezondheidszorg en voldoende
werkgelegenheid in verschillende
sectoren. 

Een land waarin elk district haar typische
historische verworvenheden en divers
cultureel erfgoed ten volle beleeft,
demonstreert, etaleert en in stand houdt.

Elviera Sandie
Socioloog



In 2050 zijn wij Surinamers overtuigd
van onze plicht om de principes van
vrijheid, gelijkheid en democratie; en
de fundamentele rechten en vrijheden
van de mens te eerbiedigen en te
waarborgen. 
In 2050 weet elke Surinamer zich
gegarandeerd van de minimale 
 randvoorwaarden voor een goed
bestaan, inclusief waarborging van
politieke vrijheden; economische
rechten,
zoals toegang tot krediet en
bescherming tegen armoede, onder
meer door een
stelsel van sociale zekerheid.

Fayaz Sharman
Jurist  

   

In 2050 heeft Suriname zich ontwikkeld
tot een modern onafhankelijk land. Een
land dat durft om te investeren in zijn
eigen volk en minder afhankelijk is van
buitenlandse
“deskundigheid”. 
We hebben ons onderwijssysteem
aangepast toen we accepteerden dat
kinderen anders leren. Daardoor
hebben we de talenten en potentie
van alle kinderen kunnen ontwikkelen.
In 2050 zien we dat met deze juiste
investering en duurzame
aanpak.Suriname bloeit en groeit als
haar kinderen.

Fara Samantha Khodabaks
   Ex-Caricom Jeugdambassadeur ,
(Masters)   student  Pedagogische

Wetenschappen



In 2050 zijn wij het land dat de
wijdverspreide corruptie die onze
ontwikkeling verziekte, effectief heeft
aangepakt. Integer leiderschap is
onderdeel van ons alledaags handelen
op elk niveau.  Onze samenleving is één
waarin elkeen van ons –ongeacht je
sociale status of woonplaats –
groeimogelijkheden heeft.
Gefeliciteerd! 75 jaar voor onze
republiek. 

Wat een leeftijd, wat een trackrecord.
Ik ben trots op u, mijn Suriname.
Inderdaad, 75 yari ano 75 dey.  Samen
hebben wij heel veel bereikt.
 

Erna Aviankoi
Communicatiedeskundige,

Ondernemer 

Ik zie mijn land Suriname als
één van de meest productieve
landen binnen het Caribisch
gebied om te starten.

 Ik zie mijn land Suriname als
een land waarin een ieder gaat
beseffen dat we allemaal 1 zijn
en dat we allemaal nodig zijn
voor de opbouw van ons mooi
land.Enver Panka

Artiest 



In 2050 heeft mijn kind duurzame

lessen geleerd uit de donkere dagen

van 1982. Ze ziet hindostanen, creolen,

marrons, inheemsen en javanen

gezamenlijke uiterlijke trekken hebben.

Ze spreekt Surinaams-Nederlands en

profiteert ervan dat de wereld heeft

ontdekt dat zoetwater de beste

energiebron is en Suriname het

grootste bassin ter wereld heeft. 

Ze ziet dat tribale en inheemsen

zeggenschap hebben over hun eigen

gebied en de beste Amazonescholen

hebben. 

Mijn kind is het nieuw Suriname.

 

Euritha Tjan A Way 
Mediawerker

In 2050 zie ik mijn land Suriname als

een trendsetter van democratie,

(Eco)toerisme en industrialisatie.

Een land waar waarden en normen van

derden gerespecteerd worden en waar

mensen om mensen geven, ongeacht

ras, huidskleur, geloofsovertuiging of

sociale

status. 

Suriname, een land met een gouden

toekomst voor de komende generaties.Ivan Francis
Bestuurskundige

   



In 2050 is de Surinaamse rechtsstaat

tot volledige wasdom gekomen.

Burgers weten zich optimaal

beschermd door de wetgever;

rechtzoekenden kunnen binnen een

redelijke termijn een uitspraak van

de rechter tegemoet zien; de Orde

van Advocaten is uitgegroeid tot

een professionele organisatie; de

rechterlijke macht levert

specialistische rechtspraak;

buitenlandse investeerders prijzen

de rechtspleging als de beste in de

regio; en de rechtenfaculteit van

onze universiteit telt minstens 5,

veelvuldig over het Surinaams recht

publicerende, hoogleraren.

Gaetano Best,
Advocaat

Suriname over 30 jaar: een land waar

we de ontbossing en vernietiging van

de natuur op tijd hebben kunnen

stoppen. 

We zijn een groen land, waar de

dieren en de natuur een evenwichtige

plaats hebben naast de mens en

economische ontwikkeling. 

In die balans is er voldoende welvaart

en welzijn voor iedereen, waardoor de

enorme inkomensongelijkheid iets uit

een ver verleden is. 

 

Een land waar de rechtsstaat en

normen en waarden in ere zijn

hersteld!

Irene Spangenthal
Ondernemer   



Bij 75 jaar Onafhankelijkheid zien wij

dat Surinamers elkaar op de eerste

plaats als Surinamers zien, waarbij er

meer nadruk ligt op de

overeenkomsten in plaats van de

verschillen. In 2050 is Suriname een

land waar gelijkwaardige

Surinamers, gelijkwaardige kansen

krijgen om zichzelf te ontplooien. 

Bij 75 jaar Srefidensi is er een nieuw

Suriname op basis van Srefi-denki

(eigen inzichten) en Srefi-Sensi

(eigen verdiend geld)!
Giwani Zeggen,

Columnist ,
mediawerker

Bij de viering van 75 jaar

Srefidensi kijk ik tevreden terug,

omdat ik mijn kennis en liefde heb

kunnen overdragen aan de

volgende generatie, zodat zij

voldoende wijsheid hebben mee

gekregen, om goed leiding te

kunnen geven aan het volk. 

Suriname is uitgegroeid tot een

succesvol land met de nadruk op

ontwikkeling van het binnenland.

Onze vruchtbare bodem geeft

eten aan iedereen, en we zijn

volledig onafhankelijk van import,

en iedereen wil en kan werken.

Judith Ewijk
Buurtwerker



In 2050 is het goede nieuws van

Suriname 1000 maal versterkt, zijn we

een voorbeeld van de machtige

creatieve kracht van de menselijke

evolutie, en het bewijs dat onze

pijnlijke geschiedenis geen

gevangenis hoeft te zijn, maar juist de

bron van bevrijding. 

Over 30 jaar zijn wij een van de

eersten op de planeet die heel

bewust de overgang hebben

gemaakt van een monoculturele naar

een transculturele identiteit. 

De evolutie zal feest vieren hierover.Maureen Silos 

In 2050 is Suriname in de overall

sporttop van het Caraïbisch

gebied. Door te werken aan

adequatesportgelegenheden

buiten Paramaribo, investeren in

adequate coaching staff, en het

installeren van deearly scouting

academy die professionele

sporters produceert door

sporttalenten vanaf jonge leeftijd

de juiste tools & equipment te

bieden. 

Zo werken wij aan next level

sporters voor Suriname met “Strey

de f’ strey, wi no sa frede” als

slogan!
Janice Valies, 

 Nationaal Volleyballer



In 2050 hebben wij integere en

deskundige beleidsmakers die bewust

kiezen voor goed beleid. 

Goed beleid begint met zwaar te

investeren in ons onderwijs, daarom

behoren wij als Surinamers in 2050 tot

de top van de wereld qua

onderwijsniveau. Nelson Mandela zei

terecht ‘Education is the most powerful

weapon which you can use to change

the world’. 

Dit hebben wij in Suriname als leidraad.
Jair Schalkwijk

Socioloog  

In 2050 zijn wij een volk dat de liefde

die wij  altijd zeggen  te hebben  voor

het land, daadwerkelijk in de praktijk

brengen. Daarom kunnen wij onze

potentie eindelijk ontwikkelen, en zijn

we een land zonder corruptie, waar

onze kinderen een toekomst hebben,

gesteund op hun individuele krachten en

inzet en niet op giften van derden. 

Een land waarden en normen zoals

wederzijds respect, hardwerken en

kennisdelen wederom de boventoon

voeren.
Jill Sumter

Buurtwerker, vrijwilliger



Suriname

 

Een land waar,

Wij samen kwamen en ook samen zijn

gebleven 

Wij in het heden naar vooruitgang streven

Maar ook met respect voor het verleden

leven

Waar wij de moeder natuur weer een plek

geven

 

Een land waar,

Wij kijken naar onze kracht en ontwikkelen

van ons talent

Focus leggen op het geluk van de mens

Beseffen dat interne strijd om status en macht

Zinloos is als de rest van de wereld ons

uitlacht

Jean-Luc van Charante
Social Media ondernemer   

Suriname 2050 is een land waar

senioren burgers die plek krijgen die

ze verdienen. Zonder discriminatie. 

Een land waar men niet bang is om

oud te worden, waar “oudje” geen

belediging is en waar jongeren trots

zijn op hun Bigi sma’s.

Het is een land waar burgers zich

kunnen verheugen op hun ouwe dag,

in alle vertrouwen dat er voor ze

gezorgd zal worden, waar zij met

trots kunnen zeggen: “mi kon GRANI

NANGA GRANI"Kristine Luckham
 Geriatrist 



Ik droom van een Suriname waar

kwalitatief en goed onderwijs

toegankelijk zijn voor een ieder.

Educatie, doel- en persoonsgerichte

trainingen zijn de basis voor de

ontwikkeling van Suriname. 

Een ontwikkelde samenleving is in

staat haar systemen te waarborgen. 

Ik droom van een Suriname waar

polarisatie plaats maakt voor

natievorming en dat wij op de vraag:

“wie bent u?” met trots zullen

zeggen: "Ik ben Surinamer”.
Jo-Ann Misiekaba
Socioloog, stylist

In 2050 zijn vele van de verhalen van

Suriname genoteerd middels beeld,

geluid en tekst. Voor de volgende

generatie om van te leren en te

gebruiken voor de verdere ontwikkeling. 

De vele bibliotheken zijn gevuld met

boeken over onze geschiedenis, cultuur

en mensen. Geschreven door onze

mensen. Genoeg Surinaamse films en

muziek om dagen mee te vullen. 

Onze binnenstad gevuld met

schilderingen waar wij ons in herkennen.

 Ik zie het voor me. Het kan.
Kevin Headley

Schrijver, filmmaker 



 2050: We bezitten een complexe, doch

gedeelde identiteit;

We spreken allang niet meer van verdeeldheid 
 
Alle mensen zijn gelijk, bij wet inclusief

Recht wordt onpartijdig uitgesproken

Nergens sprake van prerogatief; generhande

staat hierboven
 
Justitie is een prioriteit,

Er is transparantie in beleid en de stem van ‘t

volk is integraal

Het parlement is reeds haar tribunaal
 
Geen kind, dat opgroeit zonder onderdak,

voeding en de beste gezondheidszorg

Ja, in 2050 worden alle mensenrechten 

 gewaarborgd.

Matai Zamuel
Mensenrechtenactivist

Suriname 2050 is rijk aan schoon

drinkwater. Door ontwikkeling van

de districten, trekken mensen niet

meer weg. Er zijn schone straten en

trottoirs. Vriendelijke Surinamers,

zelfvoorzienend, en verdraagzaam.

Wij werken samen en zijn een

voorbeeld voor ons jeugd hoe met

elkaar om te gaan.

Wij streven naar gezamenlijke

doelen om de toekomst te kunnen

bepalen en waar te maken. 

Wat er vandaag nog niet is, kan er

morgen zijn.Loraine  Yau
Arts, Medische Zending



Suriname in 2050 heeft een gevarieerde

arbeidsmarkt; er is  evenwicht gevonden

tussen milieubelastende industrieën, een

bloeiende toeristenindustrie en het

bewaken van de status van groenste land

ter wereld. 

Het schoolsysteem is zodanig dat

iedereen, overal in Suriname, ongeacht

achtergrond of fysieke gesteldheid met

gelijke mogelijkheden en met plezier

deel heeft aan allerlei leerprocessen,

een leven lang.

 Dit schoolsysteem leidt mensen op tot

breed georiënteerde burgers, voor een

samenleving die allerlei vaardigheden en

zienswijzen nodig heeft.

Marcel Leune
Onderwijskundige, ingenieur 

Monique Pool
Milieu-activist, conservationist 

2050: Mensen houden hun omgeving

schoon, ze hebben bomen rond hun

huizen en in hun buurten geplant,

zowel sierbomen als voor voedsel.

Paramaribo heeft een groene corridor,

waar wilde dieren kunnen blijven leven

en gedijen. Gemeenschapstuinen

helpen mensen in hun eigen voedsel te

voorzien. 

Economische alternatieven profiteren

van de natuurlijke rijkdommen van

Suriname, door hen te beschermen en

te verbeteren en de waarde te

benadrukken die deze hebben voor het

welzijn van Suriname en de

wereldbevolking.



Mijn droom voor Suriname bij de

75ste onafhankelijkheidsviering

over 30 jaar is dat we als land de

status bereikt hebben van een

kleurrijke culturele eenheid in

verscheidenheid van al onze

bevolkingsgroepen en van mensen

die met tevreden,

blijde en gezonde gezichten, met

respect, elkaar de helpende hand

toereiken, waarbij onze economie

drijft op productie en geloof in

eigen kunnen, die de jeugd

stimuleert om zich collectief te

blijven inzetten voor een mooiere

toekomst.

Nirmala Ramdin
Vrouwenrechtenvoorvechter

Bij onze 75e Onafhankelijkheidsdag

hebben wij kansen gecreëerd voor

alle bewoners, in het bijzonder de

jongeren van de districten Sipaliwini,

Para, Marowijne en Brokopondo.

Hierdoor zullen ook zij profiteren van

de rijkdommen van deze gebieden. 

Wij Surinamers zijn eerlijk, oprecht en

hebben geleerd om zonder ego

en dwars door de verschillende

politieke partijen beter met elkaar

samen te werken. 

We weten: alleen zo zullen wij ervoor

kunnen zorgen dat onze kinderen

een betere situatie erven.

Maverick Boejoekoe
Gewezen districts commissaris,
jeugd-en gemeenschapswerker



In 2050 is Suriname HET

voorbeeld van de multiculturele

samenleving in eenheid. We

denken en leven niet vanuit wat

ons verdeelt, maar vanuit wat ons

bindt. 

We hebben onze toekomst

gebouwd op onze kracht en de

potentie van onze cultuur, kunst,

muziek en sport, en deze zijn nu

niet alleen een inkomstenbron

voor het land, maar ook voor die

Sranansma die dit beoefenen en

die nu kunnen leven van hun

talent.
Nisha Madaran

Artiest 

Naomi Wartes
HR manager 

2021 JCI Female President Elect

In 2050 zijn   vrouwen bewuster

van hun waarde en hun bijdrage

aan het land Suriname, en aan   hun

eventueel gezin. Surinaamse

vrouwen hebben visie, wilskracht,

daadkracht,   liefde, educatie om

alles te kunnen doen wat we willen

doen. 

Vrouwen,   meisjes, wachten niet

op mogelijkheden, maar creëren

ze zelf. Met deze   mogelijkheden

maken wij duidelijk dat wij onze

stempel drukken en daardoor 

 onmisbaar zijn op elk gebied.



In 2050 is Suriname een land dat

optimaal gebruik maakt van al haar

natuurlijke hulpbronnen op een

duurzame en verantwoordelijke

manier, waarbij de verdiensten uit

deze sectoren ten volle terug vloeien

naar de samenleving. Dit zal

gebeuren door jong kader in te

zetten op basis van hun potentie en

kennis, ongeacht partijpolitieke kleur.

Dit zal ertoe bijdragen dat in 2050

iedereen in geheel Suriname toegang

heeft tot schoon en betaalbaar

drinkwater en goede sanitaire

voorzieningen.

Oclaya Verwey
Hydrogeoloog

2050: Een Suriname in haar continue

bevrijdingsprocessen, waar de burgers het

besef van vaderlandsliefde en

verantwoordelijkheid bewijzen in hun

handelen, doordat zij geïnformeerd en

betrokken worden bij haar

ontwikkelingsprocessen. Een Suriname

die durft om haar eigen cultuur en

stroming van creatie en innovatie te

ontdekken, vormen, verkennen en uit te

buiten.

Dit voorgaande verweven in onze

buitenlandse politiekvoering dat wij deel

uitmaken van de besluitvormingsprocessen

binnen de voor ons land strategische

instituten, vooral de regionale

organisaties.

Obed Josafat Kanape 
Politicus, artiest



In 2050 is Suriname goed op weg naar

Wakanda, waar we in 2075 willen zijn. Een

land dat technologisch geavanceerd is en

tegelijkertijd in balans is met People,

Planet en Profit. Een land waar de burgers

cultureel zelfverzekerd zijn. Een land dat

zijn eigen Silicon Valley-ecosysteem heeft

gecreëerd, Silicon Dorp genaamd. Dit

ecosysteem in combinatie met hun eigen

unieke sterke punten creëert oplossingen

voor de wereld vanuit een ander

perspectief.

Rajiv Hieralal
ICT-er 

In 2050 heeft de Srananman

vaardigheden aangeleerd, om als

integere topondernemer te 

 functioneren. Er zijn kansen gecreëerd

voor elk individu door onze integere

bestuurders. Wij mogen zelf keuzes

maken en krijgen professionele

begeleiding van integere bekwame

begeleiders die bij wet zijn vastgesteld.

Bijzondere integere burgers verschijnen

frequent in de media met hun behaalde

successen. Burgers mogen ook zonder

schooldiploma zich inschrijven bij

speciale instanties voor het begeleiden,

financieren en transformeren van hun idee

tot topondernemer van Suriname.
Raynier Awana

Schoolhoofd, ondernemer



In 2050 is Marowijne het sportdistrict

van Suriname, het maakt al 10 jaren 

gigantische ontwikkelingen mee door

de  aanwezigheid van

sportuniversiteiten, duizenden werkers

in de sportsector en verschillende

profclubs. Er zijn eco-sportvelden

overal, en een sportmuseum. Alles erop

en eraan, van atletiek tot denksport,

van voetbal tot zwemmen, en onze

festivals zijn cultuurfestivals en

sportfestivals samen. Als gevolg hiervan

genereert Marowijne al jaren miljoenen

deviezen voor Suriname.

Regillio Karijodrono
Onderwijzer,  sportfanaat,

buurtwerker 

We zijn een bewust land, een bewuste

bevolking. We beseffen onze potentie

en ontwikkelingsnoodzaak. We voelen

ons onderdeel van een geheel van

unieke diversiteitskrachten. Besef van

ieders Inner Power maakt dat we ons

sterk en veilig voelen. We durven

onszelf te zijn, respecteren elkaar en

voeren gezonde discussies gericht op

groei van het geheel. 

Gebruikmakend van de aanwezige

onderlinge verbinding ondersteunen we

elkaars ontwikkelingen met het besef

dat we als Suriname alleen door

samenwerking kunnen groeien.
Reina Kolf

Potential Development  Advisor



In 2050 zijn we zelfstandige burgers

geworden. Burgers die daadwerkelijk

onafhankelijk zijn, en niet voor alles

wachten op lanti. We weten nu dat

er genoeg is voor iedereen en dat je

niet minder hebt als iemand anders

ook krijgt. Huisvesting is geen

probleem, iedereen heeft een

fatsoenlijk dak boven het hoofd.

We beseffen nu dat we uniek zijn,

omdat we allemaal anders zijn, en

anders doen, maar wel met één doel:

Suriname vooruit!

Richenel Rine Pimoe 
Grafisch kunstenaar

Rhianne Budel
Arts in opleiding

In 2050 hebben wij Surinamers de

handen in elkaar geslagen, ongeacht

afkomst, geloof of etniciteit om

samen dit prachtig land op te

bouwen tot haar volle potentie. 

Onze generatie heeft voor het

nageslacht een Suriname achterlaten

waarbij de kernwaarden: geloof in

eigen kunnen, integriteit,

doorzettingsvermogen en

daadkracht centraal staan.

In 2050 genieten zij, en wij daarom

van een welvarend, maar bovenal

gezond Suriname!



In 2050 kijken wij heel anders naar

het leven. Feesten, consumeren, en

profiteren zijn niet het doel van ons

leven. Surinamers willen goed zijn,

goedhartig, behulpzaam, geluk

ervaren door gelukkig te maken,

geestelijke rust creëren,

gezondheid van elkaar waarborgen,

liefdevol zijn, elkaar helpen

succesvol te worden, innerlijke

kracht opbouwen en kennis

overdragen. Dit zijn onze

levensdoelen en zo hebben wij ons

land ingericht, om dit te kunnen

bereiken.

Rishi Moella
Counsellor, vrijwilliger

Suriname heeft eindelijk een

vrouwelijke president. Een president

met de kwaliteiten om het land naar

grotere hoogten te brengen. De

etnische politiekvoering heeft nu

plaatsgemaakt voor een 2-partijen

stelsel en dit heeft gezorgd voor

politieke rust in de samenleving en

continuïteit in de ontwikkeling van

het land. Uitgestrekte landbouw- en

veeteeltbedrijven hebben de plaats

verdrongen van multinationals. Het

Nationaal Museum Suriname is de

trekpleister voor de beleving van de

Surinaamse cultuur.

Rita Tjien Fooh
Archivaris



2050: een Suriname waarin ‘wans

ope tata komopo, wi mu seti

kondre bun’ daadwerkelijk ons

motto is. Waar er ruimte is voor

een ieder die Suriname kiest om

een bijdrage te leveren aan de

welvaart in het land met de inzet

van kunst, cultuur,

ondernemerschap en onze eigen

grondstoffen. Een Suriname waar

een ieder probleemloos de

universele rechten van de mens

kan genieten omdat wij, bevolking

en regering, hebben besloten dat

wij allen waardevol zijn.

Rose-Marie Maitre
Mediawerker

Suriname is 75 jaar onafhankelijk.

We zijn een land geworden waar

we op de eerste plaats geloven in

onze potentie en kunde om met

hard werk vooruitgang te creëren.

We hebben geleerd dat

democratie de macht van het volk

is. Dat de politiek ons dient en niet

omgekeerd. Dat financiële

instituten een belangrijke rol

moeten spelen in het

ondersteunen van

ondernemerschap omdat daarin

onze redding zit.

Samuel Jabini
Psycholoog



Teki prodo krosi 

Tapu yu syen, go prisiri.

Nomo no syen gi den soro nanga flaka

di no de kmopo moro.

Memre taki ala peni abi en eygi tori.

75 yari yu waka fu go teki san na fu yu.

Yu suku langa nofo fu sani di fiti yu.

Nanga bun ati, krin konsensi

So srefi sakafasi 

Yu feni san fiti yu

Stabiliteit, ontwikkeling, democratia,

nanga someni moro

Yu feni na bun di fiti yu
Sarafina Naarden

sociaal cultureel werker

In 2050 is Suriname een van de

bosrijkste landen ter wereld met een

bloeiende ecotoerisme sector en zijn

herwinbare bronnen van energie de

norm.

Diversiteit is de norm. Iedereen krijgt

de kans om zichzelf tot zijn of haar

beste niveau te ontwikkelen.

Suriname heeft minimaal 1 vrouwelijke

president gehad. Mensen van

hetzelfde geslacht trouwen en

adopteren kinderen. 

Een land waarbij het niet uitmaakt wie

de verkiezingen wint, want we weten

dat er altijd goed bestuur zal zijn.

Juan Pigot
Mensenrechtenactivist



In 2050 leren kinderen kritisch

denken en worden zij gestimuleerd

om te fantaseren over hun toekomst.

Studenten houden zich continu bezig

met oplossingen bedenken voor

vraagstukken. Infrastructurele

werken en middelen worden

volledig door Suriname beheerd en

uitgevoerd. In dit prachtig land

behoort vervuiling van water en

vernieling van het bos tot het

verleden. Onze economie draait op

toerisme en hernieuwbare energie.

De rechten van Inheemse en tribale

volkeren zijn wettelijk erkend.

Idris Fredison
Leerkracht, gemeenschapswerker

In 2050 zijn onze statistieken geen

dingen meer om je voor te

schamen: minstens 60% van de

bevolking heeft een MULO of MBO

opleiding. Velen (evenveel mannen

als vrouwen) studeren verder aan

een grote diversiteit van

opleidingen, want er is veel vraag

daarnaar. Geweld tegen vrouwen

en kinderen is geen issue meer. Het

milieu is hersteld; houtkap  is

verantwoord, kwik totaal onbekend.

Er is een bloeiend, modern

bedrijfsleven, het grootste deel in

Surinaamse handen.
Satcha Jabbar

Econoom 



In 2050 is mijn land het centraal punt

in het Caraïbisch gebied, een land

dat een toevlucht wordt voor velen.

Suriname is dan een land dat

financieel, economisch, sociaal en

maatschappelijk sterk staat om het

ware voorbeeld te zijn waartoe

Suriname geroepen is: een land van

multiculturele diversiteit, een land

dat zich niet schaamt om zich te uiten

door middel van haar tradities,

voedsel, klederdrachten, de

verschillende talen en haar

verscheidenheid van cultuur.

Shemar Rier
Scholier Ewald Meyer Lyceum

In 2050 zijn we een land waar ik

met een smile zit in mijn

hobbelstoel, genietend van de

resultaten van onze inzet! Een

land waar ik gerust oud kan

worden omdat de generaties na

mij het veel beter hebben

gedaan. Een land met meer

zekerheid, rust,

veiligheidsgevoel.

Het land waar we misschien nog

geen eenheid in alles hebben

bereikt maar wel het land waar

er rust en vrede is ondanks

verschillen in etniciteit, gender,

godsdienst, taal, kleur.

Soulamy Soete Laurens
Socioloog



De Bauxietbedrijven zijn

vertrokken. Hun kraters in de

mijnen en roeststalen zijn

achtergebleven. Goud en Olie zijn

nu onze nieuwe zaligheid, maar

ooit raken die ook op. Gelukkig

groeit de Cotticarivier weer dicht

en komen Otters en Sidderalen uit

hun holen.

Takina's en Modder verspreiden

heerlijke geuren. We hebben

belevenissen te bieden. Eco-

toerisme met een enorme boost

voor de economie. Cottica herleeft

en biedt de wereld gezonde

longen met een prijskaartje.

Tolin Alexander
Theatermaker, dichter 

Ik ben geboren in 1975, zoals ik

groei, groeit mijn land samen met

mij. Samen zijn mijn land en ik door

dalen en hoogtepunten gegaan. 

Op de dag van onze 75ste asadi/

onafhankelijkheid in 2050 zijn we

trots, want we zijn een rechtvaardig

land, waar mensen eerlijk zijn en

niet handelen uit eigenbelang maar

vanuit ‘slands belang. 

We werken allemaal met de

talenten die we hebben om de

beste te zijn als landbouwer,

verpleegster, chauffeur, artiest,

onderwijzer, president.

Wiedja Jawalapersad
Gemeenschapswerker, leerkracht



Suriname is 2050 het land waar

uiteindelijk alle bevolkings groepen

elkaar als 1 Natie zullen beschouwen.

Een land waar de wereld op kan

leunen op het gebied landbouw,

veeteelt en visserij, voor het

exporteren van verschillende

grondstoffen en eindprodukten.

Suriname is de basis voor

internationale bedrijven die hun

volledige operatie hier zullen doen.

Suriname zal een begrip zijn in de

Sport, Film en Entertaiment industrie.

Suriname zal geen onbekende meer

zijn.

Jurmic Partodongso
Ondernemer, artiest 

In 2050 spreken we als Surinamers

één taal : vertrouwen, wederzijds

respect, eenheid en samenwerking.

Een Suriname waarbij we elkaar als

mens waarderen en voor mekaar in de

bres zullen springen. Een Suriname

waar we alleen de noodzakelijke

producten en goederen importeren

zodat de deviezen in het land blijven.

Ik weet dat wij het kunnen. Maar pas

wanneer wij onze enge persoonlijke

en groepsbelangen ter zijde leggen

en het algemeen belang dienen,

waardoor automatisch het

persoonlijke ook gediend zal worden.
Georgeddy Main 

Gemeenschapswerker



Wilgo Koster
(veteraan)buurtwerker,

padvinder (hopman)

In 2050 zijn wij een echte natie, met

echte vrijheid in denken, in handelen,

in ontwikkeling.We hebben moderne

en goede bestuurlijke wetten, er is

geen discriminatie in ras, geloof of

geaardheid. 

De Surinamer weet dat het land

vruchtbaar is en zorgt zelf voor haar

minimale voeding. 

De Surinamer gaat niet blindelings en

nonchalant om met de fundamentele

rechten die zij hebben, maar wenden

die aan om echte leid(st)ers te kiezen

voor dit land.

Bij Suriname 75 jaar, tijg ik grijs en

gerimpeld, met mijn kleinkinderen naar

het Onafhankelijkheidsplein.

Ik vertel hen hoe duizenden

Surinamers meermaals op dit plein

Suriname hebben gevierd, maar ook

met borden en luidsprekers hebben

geroepen om beter beleid.

Dan vertel ik hen met de wijze

woorden zoals een grootouder dat

alleen kan, dat die strijd heeft

opgeleverd dat jullie in een welvarend

land kunnen wonen;  dat mama Sranan

zelfstandig kan zorgen voor haar

kinderen.

Gracia Nelson
Logopedist
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en anderen

Het tegengaan van maatschappelijke ongelijkheid

Het streven naar gendergelijkheid

 De beleving van mensenrechten binnen het internationaal

mensenrechtenraamwerk

Het bevorderen van goed bestuur

Gebaseerd zijn op principes van goed bestuur en 

Het streven naar duurzame ontwikkeling

Wat is de BINI 

BINI is een groep van maatschappelijke organisaties en individuele burgers die de

principes van een mensenrechtenbenadering van ontwikkeling centraal wil zien;

meer transparantie en rekenschap van de Staat wil en die inclusiviteit en

participatie in besluitvorming voorstaan. In 2015 publiceerde BINI  haar eerste

product namelijk haar brondocument ‘Voor Onze Toekomst’, waarin de principes

waar BINI voor staat zijn vastgelegd. In het kort zegt BINI dat elk beleid gericht

moet zijn op:

Bij de verkiezingen van 2015 en van 2020 publiceerde BINI  haar analyse van de

verkiezingsprogramma's van politieke partijen/BINI publiceert (ongeveer) elke 2

jaar beleidsmonitoringsrapporten waarin zij de acties van de overheid nagaat op

een aantal van haar thema-gebieden. Daarnaast organiseert zij workshops,

discussies en publiceert over maatschappelijke en ontwikkelingsvraagstukken,

steeds vanuit een mensenrechtenperspectief met nadruk op principes van

participatie en goed bestuur.

BINI is geen geregistreerde organisatie, maar een netwerk van organisaties en

personen. Stichting Projekta fungeert als het 'knooppunt'.

De volgende organisaties en personen zijn

verbonden aan BINI: 

PROJEKTA

Global Shapers Paramaribo

Green Heritage Fund Suriname

LGBT Platform

Nationale Vrouwen Beweging (NVB)

Stichting Bureau voor de Dienstverlening aan

NGO’s (BFN)

Stichting Onderwijs der Evangelische Broeder

Gemeente Suriname (EBGS)

 PAREA Suriname

Tropenbos Internationa; Suriname

Ultimate Purpose

Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB)

Vrouwen Parlement Forum

Women’s Rights Centre•

Contact:

binisuriname@gmail.com

of via projekta@sr.net


