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 Voldoende leerkrachten voor openbare scholen binnenland. Tientallen op  de 

wachtlijst 
Times 
20. 08. 08 

De animo om les te geven op de openbare basisscholen in het binnenland is 
toegenomen`, zegt Bert Eersteling, hoofd Bureau Onderwijs Binnenland van het 
Minov. Op de wachtlijst van vorig jaar staan 40 geslaagden van de pedagogische 
instituten. Als de geslaagden van dit jaar zich opgeven heeft het bureau meer 
dan 80 sollicitanten. 

  

 500.000 euro goedgekeurd voor binnenland 
 500.000 euro zal tot 31 december 2006 besteed worden aan de uitvoering van projecten in 

het binnenland. Dit is het resultaat van het vijfde Tripartiet Overleg ,dat dinsdag werd 

gehouden tussen de regering ,de Nederlandse ambassade en de Stichting Fonds 

Ontwikkeling Binnenland. 

  

 Regering tast dieper in buidel: SRD1 miljoen extra voor rampgebieden 
 De Surinaamse regering heeft besloten om naast de reeds vrijgemaakte SRD 700.000, nog eens 1 

miljoen Surinaamse dollar beschikbaar te stellen voor de door watersnood getroffen gebieden in het 

Boven-Marowijne-, Lawa- en Tapanahoniegebied. 

 

Vijftienhonderd personen zijn direct slachtoffer geworden van de ramp. Volgens vicepresident Ramdien 

Sardjoe, die de mededeling over het aanvullend bedrag gisteren deed tijdens de openbare vergadering van de 

Nationale Assemblée, is de hulp bedoeld voor ruim 6000 slachtoffers in de getroffen gebieden. “De regering 

heeft van begin af aan niets aan het toeval overgelaten om de getroffenen tegemoet te komen”, stelt Sardjoe. 

Zo is een ministerieel crisisteam samengesteld en is het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing 

(NCCR) in een vroeg stadium in stelling gebracht. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling vervult een 

voorhoederol in het verstrekken van voedselpakketten en drinkwater aan de getroffenen.  

 

 

 Godo Olo en omgeving uit het donker 

TOS 
6-Feb-08 

Ingebruikname 150 Kva generator Godo Olo voorziet bijkans 400 huishoudens 
v.electriciteit/ min.RO verricht opening/ project uitgevoerd iswm 
CDFS/uitvoeringsfase kost 75.000 US/ NH ook betrokken bij dit project 

 

 Bouw miniwaterkrachtcentrale vordert gestadig 

TOS 
8-Feb-08 

Project realisatie miniwaterkrachtcentrale te Gran Olo Soela wordt uitgevoerd 
iswm Universiteit v.Sur.gefinancieerd door FOB/ 1e fase (opwekking electriciteit) 
wordt dit jr.afgerond en kost US.500.000/ 13 omliggende dorpen zullen worden 
voorzien v.electri 

 

 Rivieren binnenland drogen op 

 Weer overstroming Boven-Suriname 

DWT 
24 mei 2007 

Weer overstroming Boven-Suriname:  Plaatsen als Isadou, Awaradam, Kajana 
en Pokigron treffen ondertussen voorbereidingen om te evacueren. Nar verluidt 
zijn de Pikin Rio en de Gran Rio, evenals in mei 2006 weer buiten hun oevers 
getreden. Voorlopig is de situatie niet zo alarmerend als vorig jaar. Bewoners zijn 
wel alert opdat snel kan worden opgetreden als de situatie verslechterd.  

 
  



 Oplevering eerste fase elektrificatie project Palumeu 

DBS 

11 jan 2006 

 

Het dorp Palumeu in het zuiden van Suriname wordt van electriciteit voorzien. 
Zaterdag is de eerste fase van de bouw van de micro waterkrachtcentrale 
opgeleverd.Minister Michel Felisi van Regionale Ontwikkeling en de vice- 
voorzitter van de Nationale Assemblee ,Caprino Alendy ,onthulden samen met 
kapitein Pesive Padoe het naambord van de Panato micro waterkrachtcentrale. 
 

 

  
 REGERING MOET MEER DOEN VOOR ONTWIKKELING BINNENLAND 

DWT 
19-3-2003 

Drietabiki - Er moet veel meer gedaan worden om de ontwikkeling van het 

binnenland sneller op gang te brengen. Met name onderwijs, gezondheidszorg en 

het creëren van werkgelegenheid zijn zaken waarop de regering zich nog meer 

moet gaan toeleggen voor dit gebied. Dat vindt parlement voorzitter Ramdien 

Sardjoe, die een parlementaire delegatie leidde naar de activiteiten op Drietabiki 

het afgelopen weekend. Hij wees erop dat de criminaliteit en het drugsvraagstuk 

in het achterland hem ook veel zorgen baren. Op dit stuk moet een krachtiger 

optreden komen vanuit de regering. Als wetgevend orgaan, dat ook een 

controlerende taak heeft, zal De Nationale Assemblee (DNA) op deze 

vraagstukken blijven hameren, zegt Sardjoe.  

 
  

 


