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Mw. Lalinie Gopal  
Minister van Sport en Jeugdzaken  
Alhier  
 
Betreft: Open brief aan de Minister  
Datum: 21 januari 2020 
 
Geachte Minister, 
 
Middels dit schrijven vragen wij uw aandacht voor het volgende. 
 
De Stichting Abrabroki, Beekhuizen, Saron en Omgeving, hierna ABSO, heeft 
vanaf juli 2005 middels een overeenkomst met de Staat Suriname, met name het 
Ministerie van Sport en Jeugdzaken, het recht van beheer verkregen over het 
Reinier de Rooy sportveld. Het veld was destijds bebost en kon derhalve niet 
gebruikt worden als sportcomplex. Dankzij de grote investeringen gepleegd door 
ABSO is het sportcomplex geschikt voor verschillende takken van sport en 
worden aldaar dagelijks diverse sportactiviteiten ontplooid.  
 
Met grote verbazing heeft ABSO kennisgenomen van het schrijven d.d. 20 juni 
2019 van de waarnemend directeur Sportzaken waarin zonder vermelding van 
enige reden is aangegeven dat het ministerie niet voornemens is de 
overeenkomst te verlengen. ABSO heeft bij schrijven d.d. 1 augustus 2019 
meteen aangegeven zich niet te kunnen verenigen met dit besluit en gevraagd 
om een onderhoud.  
 
Op 19 september 2019 is ABSO ontvangen door uw directeur de heer M. Kisoor 
en zijn wij na heel goed overleg met hem ten aanzien van ons voornemen om het 
sportcomplex verder te beheren uit elkaar gegaan. Na deze datum zijn er 
verschillende keren via uw secretariaat en per brief d.d. 4 oktober 2019 getracht 
een gesprek met u te hebben, echter zonder enig resultaat. Door het secretariaat 
is steeds aan ons medegedeeld dat wij bericht zouden krijgen, echter is ook dat 
niet gebeurd.  
 
ABSO heeft geruime tijd vóór de expiratiedatum van de overeenkomst getracht u 
te spreken en het belang van de verlenging van de overeenkomst uit te leggen, 
echter zonder resultaat. 
 
Nadat er niets van de zijde van het ministerie werd vernomen, heeft ABSO tot 
haar grote verbazing uiteindelijk op 16 januari 2020 een schrijven ontvangen van 
de waarnemend directeur sportzaken, met de mededeling dat de opzegging  
 gehandhaafd blijft en dat ABSO uiterlijk 31 januari 2020 de locatie moet hebben 
ontruimd. Om exact te zijn een periode van 15 dagen. In het schrijven wordt 
helemaal niet ingegaan op de bezwaren van ABSO, evenmin wat de reden van 
beëindiging van de overeenkomst is.  
 
ABSO wenst u bij dezen nogmaals erop te attenderen dat wij ons altijd hebben 
gehouden aan alle afspraken vervat in de overeenkomst. Ter herinnering wenst 
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ABSO aan te geven dat wij vanaf 15 juli 2005 beheersdaden plegen en steeds in 
overleg met uw ministerie hebben gehandeld. Door uw ministerie is nimmer de 
indruk gewekt dat de overeenkomst tussen partijen niet gecontinueerd zou 
worden. ABSO heeft integendeel juist de indruk gehad dat de overeenkomst wel 
verlengd zou worden. De samenwerking is altijd heel goed geweest. Wij hebben 
in de afgelopen vijftien jaren honderden jongens en tientallen meisjes via sport 
en spel en naschoolse opvang kunnen helpen en klaarmaken voor de 
maatschappij. Ons werk is gewaardeerd door de President van de Republiek 
Suriname, Zijne Excellentie D.D. Bouterse, door de voorzitter van ABSO, de heer 
Steven Reyme in 2013 te onderscheiden tot Commandeur in de ere Orde van de 
palm, na voordracht door derden.  
 
Zonder financiële ondersteuning van de overheid en met de weinige middelen 
die ABSO ter beschikking had, is het ons toch steeds gelukt om gedurende 14 
jaren 6 jeugdploegen, namelijk een U9, U11, U13, U15, U17, en U20 de 
gelegenheid te bieden om elke dag van maandag tot en met zondag zich via 
sport te ontwikkelen tot waardige Surinamers, zelfs zodanig dat tientallen via 
jeugd en senioren nationale selecties Suriname vertegenwoordigen. Enkele 
daarvan zijn: de gebroeders Eduard, Greaves, Cairo, Akrossie. Aan dit lijstje kan 
ook de ex-jeugd parlementariër Koniki worden toevoegen. Topsectie ploegen als 
Robinhood, Leo Victor, Inter Moengo Tapoe, Voorwaarts en anderen hebben de 
afgelopen jaren ook spelers van onze selecties overgenomen. 
 
Wij brengen u verder in herinnering dat alle scholen in de omgeving gebruik 
maken van het sportcomplex, dat tot heden onderhouden wordt door middelen 
van ABSO. Verder kunnen elke dag jongeren gebruik maken van de speeltuin 
die door derden is gedoneerd aan ABSO ten behoeve van het sportcomplex.  
 
Naar de mening van ABSO is bij uw beslissing onvoldoende, dan wel geen 
rekening gehouden met de gevolgen van het beëindigen van de overeenkomst 
voor de omgeving Abrabroki, Beekhuizen, Saron en omliggende buurten.  
 
In de brief van 4 oktober 2019 hebben wij u erop geattendeerd dat de 
jeugdcompetitie van de Surinaamse Voetbal Bond (SVB) elk moment kan 
beginnen en dat tweehonderd jongens door uw beslissing niet kunnen worden 
ingeschreven voor de jeugdcompetitie 2020-2021.  
 
Nu het schrijven van de waarnemend directeur geen enkele reden voor de 
beëindiging aangeeft, grieft het ons des te meer om het werk dat wij als buurt – 
en jongerenorganisatie vijftien jaren lang met liefde en vele persoonlijke offers 
hebben gedaan, moeten stopzetten.  
 
Het terrein is als bos in beheer ontvangen in 2005. Nu staan er een 
sportcomplex, met bij behoren, een beheerdersgebouw, toilettengroep, twee 
velden waarvan één is verlicht en een betonnen fundament voor een indoor 
sportveld. De duizenden Surinaamse dollars die maandelijks worden betaald aan 
exploitatiekosten, waaronder onderhoud van het terrein, vergoeding van alle 
trainers en begeleiders, kosten die jarenlang zijn gemaakt door ABSO om de 
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jongeren van en naar de wedstrijden te vervoeren. En niet te vergeten de 
emotionele banden die zijn ontstaan door dit werk tussen de bestuurders en 
onze jongeren.  
 
Wij kunnen ons niet herinneren wanneer een minister of een vertegenwoordiger 
ooit het sportcomplex is komen bezoeken in de afgelopen periode, ondanks dit 
complex als voorbeeld dient. Het succes van dit werk en alles wat op het 
complex staat is niet in één dag tot stand gekomen, wel door vele offers van het 
bestuur, trainers, leden, supporters, donateurs, onze gezinnen en vele vrienden 
van stichting. Het is om die reden waarom wij van ABSO het niet redelijk en billijk 
van u vinden, dat u van ons verwacht dat wij alles gewoon ontruimen en 
vertrekken.  
 
De bedoeling van dit schrijven is om u te informeren over het belang van ABSO 
voor deze omgeving, het werk dat gedaan wordt en de vele gezinnen die 
rekenen op ABSO en dit sportcomplex. Reden waarom wij u dringend, doch 
beleefd verzoeken de beslissing om de overeenkomst te beëindigen terug te 
draaien en de overeenkomst tussen ABSO en het ministerie van Sport en 
Jeugdzaken alsnog te verlengen .en ons alsnog te ontvangen voor een gesprek.  
 
Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd en zien gaarne uw reactie 
spoedig tegemoet.  
 
 
Hoogachtend,  
Het bestuur Stichting ABSO, 
 
 
 
Steven Reyme  
(Voorzitter) 
 
Cc: De President van de Republiek Suriname Zijne Excellentie D.D. Bouterse 
Cc: De directeur van het Ministerie van Sport en Jeugdzaken, dhr. M. Kisoor 
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