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INLEIDING 

 

• Begroeting massa. Welkom  

• Politieke vrienden, structuren VHP 

• Alle districten, alle Surinamers hier en thuis.. 

• In het bijzonder binnenland  

• Dit is de Orange Movement, dit is de nieuwe VHP 

• Dit is het nieuwe Suriname met trotse Surinamers 

• Dit is de nieuwe trein, de echte oranje trein, niet die paarse trein van 

Casave fabriek naar ….. 

• Dit is een andere trein 

 

2. Broeders en zusters. Ik feliciteer jullie met onze jaardag!. Een jaar geleden 

hebben we gedemonstreerd dat VHP de waarachtige nationale partij van 

Suriname is.  

• Het  thuis, de veilige haven voor elke Surinamer die het goed meent 

met ons land.  

• Toen Met 13000 mensen 

• Nu met 23000 mensen 

• Februari met 35000 mensen 

• Maart met 55000 mensen 

• April met 80000 mensen 

• 25 Mei met heel Suriname, jagen wij deze regering weg en nemen wij 

het land over. Met de Orange Movement, die gaat voor een ander en 

een beter Suriname voor elke Surinamer. Ik ben trots op U 

 

3. Dank aan geestelijke leiders voor de gebeden 

• Die hebben wij nodig. Er is veel gebeden vandaag. We hebben de 

schepper nodig in onze strijd om het land te redden. Herie Libi te na 

dede, gado de wie fesie mang! De VHP heeft de schepper nodig. Chan 

heeft ook de schepper nodig om met zijn kracht te strijden; niet voor 
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zichzelf, niet voor zijn familie: maar voor jullie; voor de armen, voor de 

landbouwers, voor de ambtenaren, voor de districtsbewoners; voor de 

ondernemers; voor het Surinaams volk!  

 

• Beste mensen we vieren vandaag niet alleen onze 71ste verjaardag. We 

staan ook aan de vooravond van de meest cruciale verkiezingen ooit in 

Suriname. De toekomst van ons land, de toekomst van u en uw 

kinderen staat op het spel. Nú - meer dan ooit - is duidelijk dat de VHP 

nodig is om het land weer op orde te krijgen. Om Suriname te redden. 

Om het land weer op te bouwen. 

 

4. Jullie zijn vandaag hier massaal gekomen om een boodschap te geven aan 

de regering en de wereld nl:   

Die kracht laten we vandaag hier in de Olifant zien! Dat de VHP en de Orange 

Movement niet alleen groot en stabiel is, maar ook krachtig, met een visie, 

met de capaciteit om te leiden en het mooie Suriname daadwerkelijk te 

ontwikkelen.  

 

Dat de Orange Movement is het positieve antwoord is op alle negatieve en 

kwaadaardige acties van onze tegenstanders. Dat de aanvallen van de 

tegenstander met hun etnische politiek van verdeel en heers, van 

rassenhaat geen invloed heeft op ons;  de Oranje Karavaan gaat door. Dat 

we laten ons niet stoppen door valse beschuldigingen en fake news…..[we 

hebben adjoema voor hun gezet]. En dat doen wij op een democratische wijze 

met nationale en internationale netwerken; dat is ons kracht! 

 

Regering wij zijn vandaag hier om aan u te zeggen dat u een numerieke 

meerderheid in het parlement kan hebben, maar de meerderheid in de 

samenleving heeft u niet; die meerderheid is hier vandaag aanwezig!   

 

5. Wij zijn ook hier om de regering een boodschap te geven nl: Regering oe 

no mang moro nanga: 

• Armoede 
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• Corruptie nanga foe foe roe 

• Woningnood 

• Hoge koers en hoge prijzen 

• We kunnen niet tegen de onveiligheid   

• We niet tegen uw machtsmisbruik 

Regering u heeft van ons een junkstaat gemaakt; u heeft ons trots afgepakt. 

Regering wij zijn u komen zeggen;  BEGINT U IN TE PAKKEN OM NAAR HUIS 

TE GAAN! SOMMIGEN GAAN NAAR HUIS, SOMMIGEN NAAR HUIS VAN 

BEWARING EN SOMMIGEN NAAR DOENGRO OSO  

 

6. Wij zijn hier ook gekomen om ook een boodschap te geven aan het volk 

van Suriname:  

Een boodschap van hoop en liefde. Dat wij van de VHP klaar zijn om te 

regeren. Dat is omdat wij de juiste combinatie hebben van kennis, inzicht, 

ervaring en wijsheid. We hebben een ‘track-record’ van vertrouwen, sterke 

netwerken, van goed beleid en goed bestuur. En we hebben een visie om 

het land te redden uit de handen van corrupte bestuurders. 

 

7. Daarom hebben wij ons verkiezingsprogramma en wederopbouw plan 

aan U gepresenteerd vandaag, waaraan nationale internationale 

deskundigen afgelopen maanden hebben gewerkt;    

 

8. En hebben niet alleen naar deskundigen geluisterd.  

We hebben ook naar u geluisterd en we hebben u gehoord. Daarom is ons 

wederopbouwplan het plan van het Surinaamse volk. Het plan dat u - de burgers 

van Suriname-  weer centraal stelt. We gaan werken voor al die mensen die we 

tijdens onze Meet the People campagnes hebben ontmoet. Mensen die het 

vertrouwen in deze regering kwijt zijn. We gaan hen weer een nieuwe toekomst 

geven. We gaan u weer ‘up-liften’. 

 

9. Hierin zijn onze visie en beleid uitgewerkt hoe wij dit land zullen redden, 

herstellen en uiteindelijk duurzaam ontwikkelen. En er zijn een paar 

belangrijke uitgangspunten aangegeven: 
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• Om te groeien en te bloeien moet er vertrouwen zijn op basis van 

oprechtheid  

• Om te groeien en te bloeien moet er een eind gemaakt worden aan de 

corruptie en financieel mismanagement, die ons land tot armoede 

heeft gebracht.  

• Deze corrupte regering moet vervangen worden door een regering die 

er voor zorgt dat iedere Surinamer aandeelhouder wordt in de 

rijkdommen en de toekomst van dit land.  

• En er is maar één alternatief om daar voor te zorgen dat zijn wij, De 

Orange Movement! 

 

10. Wij hebben afgelopen periode geluisterd naar het volk bij MTP, 

wijkbijeenkomsten, ondro osos, bijenkomsten in het verre binnenland, ressort 

bijeenkomsten. Wij horen u.  

We hebben de afgelopen jaren van u hebben gehoord wat er mis is. We hebben 

samen met uw armoede gevoeld; uw wanhoop gevoeld; uw onzekerheid 

kunnen proeven. We voelden hoe u voelt, als u genegeerd wordt. Als u niet 

met respect behandeld wordt. 

 

Maar we hebben ook uw hoop op de Orange Movement kunnen aanhoren. Ik 

denk aan de blinde mevrouw op Tourtonne tijdens de MTP;ze kan niet 

lopen en zien, maar toen ze hoorde dat de VHP voor haar poort stond, gilde 

ze het uit en verwelkomde ons. Ze kon de nieuwe toekomst zien, ze zag 

gelukzaligheid aankomen; ze zag de nieuwe toekomst met de VHP; God 

zegene haar.  

 

We zullen werken in het hele land voor iedere surinamer. We willen iedereen 

gelukkig zien. Daarom op 25 mei a.s. is er maar één keus, als het gaat om 

Suriname te redden. Er is maar één keus voor een beter en vredig leven: De 

VHP, de Orange Movement. 
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Enkele aspecten die u zult terugvinden in ons verkiezingsprogramma en 

Wederopbouwplan zijn 

 

11. Onze natuurlijke hulpbronnen moeten terug naar het volk van Suriname.  

Veel van onze bodemschatten zijn al weggegeven aan een kleine kliek en het 

buitenland. Dat moet stoppen, wat in onze grond zit, wat op onze grond groeit 

is van ons. Van u, uw kinderen en kleinkinderen! Wij moeten samen, met zijn 

allen de vruchten plukken die de natuur ons heeft geschonken. We kunnen dat 

niet overlaten aan hen die de afgelopen tien jaar hebben geplunderd, zichzelf 

hebben verrijkt ten koste van de bevolking. We kunnen het niet overlaten op 

mensen die op ons neerkijken en hier en daar wat kruimels achterlaten en zelf 

de hele taart op te eten. We kunnen het niet overlaten aan die mensen die het 

land verpanden en u opzadelen met enorme schulden.  

 

12. Dames en heren, voor de VHP zijn zaken als elektriciteit, gezondheid, 

onderwijs, water en energie niet te koop; het volk heeft het recht op!.  

Onder een VHP regering is ons land, zijn onze eigendommen, niet te koop. Voor 

geen enkele binnenlandse machtselite of buitenlandse mogendheid. Wat de 

Almachtige het Surinaamse Volk heeft gegeven is en blijft van het Surinaamse 

Volk. Wij gaat het ontwikkelen en het hele volk zal er van profiteren. Wij gaan 

het land ontwikkelen met Surinamers. Nu al zie je buitenlanders hier die uw 

werk afpakken, ook bij de overheid. Surinamers hebben het eerste recht om 

hier werk te krijgen! We nemen ons land weer terug voor alle Surinamers ! 

 

WAT GAAN WE DOEN! 

 

13. De VHP gaat puin ruimen.  

 We gaan geen problemen en uitdagingen uit de weg. Er moet nieuw beleid 

komen. Het is onze taak, meer nog onze plicht, om samen met u en een ieder 

die het belang van het Volk voor ogen heeft, te werken aan een beter 

Suriname. Aan een veilig Suriname. Aan een Suriname dat nationaal en 

internationaal gerespecteerd wordt, Aan een Suriname met een toekomst, 

aan een Suriname met kansen en mogelijkheden voor een ieder. En wij zijn 
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er ready voor! 

 

14. Een VHP regering gaat daarom gericht te werk, met focus op het volk. 

We hebben verschillende terreinen waar we ons op gaan richten: 

 

• We gaan corruptie aanpakken. Corruptie die tot armoede heeft geleid 

bij velen. We gaan achter al die gestolen gelden aan. Geld dat is gestolen 

van het volk.  

•  We gaan er meteen voor zorgen dat u weer medicijnen kunt krijgen. Met 

partners in het buitenland zullen we zorgen dat uw medicijnen weer 

betaalbaar worden. En ik denk dat aan al die mensen die ik tijdens MTP 

ontmoet heb, die van apotheek naar apotheek lopen met hun recept. Tegen 

die mensen zeg ik, u hoeft straks niet meer te hosselen via familie in het 

buitenland, maar kunt straks weer gewoon met uw recept kunt krijgen wat 

nodig is.  

 

• En we gaan weer goede gezondheidszorg organiseren. Niet met show 

projecten links en rechts vlak voor de verkiezingen. Nee, we brengen de zorg 

weer dicht bij u, met artsen en verplegers die u kunt verstaan! Dat moeders 

die ik sprak niet meer hun eigen lakens van huis hoeven mee te nemen voor 

hun kind of ouder die in het ziekenhuis ligt. Dat mensen niet meer hoeven te 

bedelen om een rolstoel voor een familielid. 

 

• We gaan onze financiën weer onder controle brengen. Het is toch een 

schande als vandaag de dag mensen het busgeld van een kind niet meer 

hebben, en hun kind zo school moet missen?  

 

• In wat voor land leven we? Daarom gaan we de financiën weer onder 

controle brengen. Mensen vergeten het, maar met VHP in de regering 

hebben we het al twee keer eerder gedaan samen met onze partners. En 

we gaan het voor een derde keer doen. Ook dit keer gaan we dat doen, in 

samenwerking met alle surinamers, internationale instituten en partners op 

basis van vertrouwen.  
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• Want het ‘vertrouwen’ is wat de afgelopen tien jaar is verdwenen bij 

investeerders, in zowel binnen als buitenland. Deze week nog heeft Fitch de 

kredietwaardigheid van Suriname nog verder naar beneden gebracht. En als 

onze Centrale Bank in het nieuws komt over interne onderzoeken naar hun 

governor, wie en wat in deze regering kunnen we dan nog vertrouwen? We 

zijn het lachertje geworden in het buitenland. Ze stelen uw geld, rijden in 

dure wagens, drinken champagne en u verarmt! 

 

En we gaan op korte termijn economische activiteiten stimuleren met een 

combinatie van investeringen en belastingvoordelen. Eén van de 

belangrijkste zaken die we met de meeste spoed gaan uitvoeren is de 

Investerings Wet, met speciale incentives en belastingfaciliteiten voor 

binnenlandse, buitenlandse investeerders.  

 

• We gaan mensen weer hun zelfrespect teruggeven! Jongeren en 

degenen die pas de arbeidsmarkt betreden kunnen rekenen op speciale 

faciliteiten, zodat zij hun leven op een degelijke manier kunnen inrichten.  

 

• Een ieder moet een eigen perceel en huis kunnen hebben in dit land. 

Jongeren hebben recht op een bouwperceel. Daar staat de VHP voor. 

 

• We gaan veiligheid weer terug brengen. Onze politie is verwaarloosd en 

kort gehouden. Onder mijn leiding waren we het veiligste land in de regio. 

En met de VHP in de regering  gaan we er voor zorgen dat u zich weer veilig 

voelt in uw eigen wijk, in uw eigen straat, in uw eigen huis. En we gaan 

dat samen doen, met de buurt, met uw eigen mensen. Buurtmanagers, die 

weer worden getraind voor hun taak. In het binnenland gaan we met de 

eigen gemeenschappen zorgen dat mensen worden opgeleid tot ‘rangers’ 

die met een goede training weer kunnen zorgen voor veiligheid en 

bosbeheer. Wildlife rangers; milieu rangers; green rangers in samenwerking 

met binnenlandse bewoners 
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• We gaan mensen weer hun eigen verantwoordelijkheid teruggeven in hun 

eigen gemeenschap. We moeten dit samen doen en niet vanuit de top 

bepalen, maar vanuit de gemeenschap zelf. We gaan voor een en altijd het 

grondenrechtenvraagstuk oplossen samen met gemeenschappen ter 

plekke en niet vanuit de stad.  

 

• En we gaan weer investeren in onze kinderen. Investeren in onze toekomst 

via het onderwijs. Wij gaan school en collegegeld afschaffen zodat uw 

kinderen een degelijke en noodzakelijke opleiding kunnen volgen waarmee 

ze een toekomst hebben.  

 

• We hebben in dit land nodig artsen, economen en advocaten, mensen nodig 

voor moderne, high-tech landbouw, maar ook mensen als lassers, als 

timmerman als monteur, als verplegers. En natuurlijk ook goede onderwijzers 

en politiemannen en -vrouwen. Alle surinamers gaan hiervoor gelijke kansen 

krijgen. 

 

• Voor onze gepensioneerden die zo hard hebben gewerkt en personen met 

een minimumloon gaat de VHP zich inzetten. In onze plannen gaan we de 

AOV en minimumlonen weer indexeren met de inflatie, dwz waardevast 

maken, zodat ze in ieder geval gelijk blijven in waarde. U mag niet de dupe 

worden van het wanbeleid van deze regering. 

 

• En er is nog veel meer in ons Wederopbouw Plan opgenomen. Ik ga nu 

niet alles prijsgeven. Maar het komt nog.  

 

• Blijft u luisteren en ons volgen. Want we hebben nog meer in petto om 

bijvoorbeeld de districten te laten groeien:  

o Nickerie, straks met een moderne vrachtluchthaven en offshore 

activiteiten;  

o Moengo en Albina; voor sport, economisch groei en export naar 

Europa via Frans-guyana;  

o In sipaliwini met Atjoni als nieuwe stad.  
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De zittende Regering kan kopiëren hoeveel ze willen van onze initiatieven, 

maar ondertussen weet het volk al wat ze hebben aan deze bestuurders; ze 

hebben geen kennis en visie om het uit te voeren! 

 

15. We gaan onze rechtstaat weer versterken 

 De VHP zal justitie en de rechterlijke macht weer versterken. Respect voor de 

rechtstaat staat bij de VHP hoog in het vaandel. Is een prioriteit. Oproepen to 

wanorde en anarchie, zoals de NDP heeft gedaan zijn onacceptabel. Waar zijn 

we beland, als de rechtstaat niet meer wordt gerespecteerd; als de rechterlijk 

macht wordt geïntimideerd; als DC’s chaos en wanorde gaan legaliseren. Het 

meest verontrustende is dat bepaalde overheidsorganen wordt opgedragen om 

in uniform te verschijnen en op alles voorbereid te zijn.  

Dit moeten we afkeuren en niet aan meewerken. Ik roep iedereen op zich 

niet te lenen voor dergelijke praktijken. 

 

16. BESTUUR 

De VHP staat voor goed en voorbeeldig bestuur, de VHP staat voor respect en 

zorg voor een ieder. De VHP staat voor respect voor democratie, rechtstaat en 

mensenrechten. De VHP is tegen bandeloosheid en wetteloosheid. Wij hebben. 

sterke en integere instituten nodig in het land. We hebben net onze DNA 

aspirant kandidaten gepresenteerd; u ziet wij hebben veel sterke en deskundige 

kandidaten; we willen een sterk parlement! Zo hebben we ook vele deskundige 

kandidaten voor ministers, voor vice president; voor president; voor 

ambassadeurs, en andere hoge posities En wij gaan alle Surinamers betrekken 

voor het bekleden van deze functies! We gaan het land en het bestuur 

teruggeven aan het volk van Suriname. 

 

AFSLUITING 

 

17. De toekomst van ons land, de toekomst van ons volk wordt niet bepaald door 

de hoeveelheid olie of goud die we vinden.  

De toekomst wordt bepaald door kwaliteit van bestuur. De voorbeelden in de 
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rest van de wereld zijn glashelder. Het is simpel: slecht bestuur en corruptie 

resulteert onherroepelijk in armoede voor land en volk. Goed bestuur leidt tot 

voorspoed voor land en volk. Kijk maar naar Venezuela: grootste oliereserves 

en nu aan de afgrond, door corruptie en falend bestuur. Maar kijk naar een land 

als Noorwegen: grote gasreserves en nu welvarend omdat goed bestuur de 

inkomsten in nationaal belang beheerd. 

 

18. Dames en heren, goed bestuur is alleen mogelijk als je visionair, 

voorbeeldig en respectabel leiderschap hebt in een land.  

Je kan nog zo rijk zijn en je zelf rijk prijzen, zoals de tegenpartij ons vaak doet 

geloven, maar dat alles betekent nog niets. Zonder visie, zonder nationale en 

internationale steun, zonder sterke en controle instituten en personen die het 

nationaal belang dienen, gaat het niet lukken om duurzame ontwikkeling te 

realiseren.  De VHP staat voor openheid, voor transparantie in handelen. 

De VHP staat voor goed beheer van gemeenschapsmiddelen. 

 

19. Het grote verschil tussen ons en de tegenstander is dat de VHP  zich inzet 

voor het volk. De NDP niet!   

Wanneer we daar zitten, zitten we daar niet voor onszelf, maar voor u, het volk 

van Suriname. Wij zijn Dienstbaar aan het volk van Suriname! Dat is onze plicht 

en belofte aan u. Daarom moeten wij de NDP wegstemmen op 25 mei. 

 

20. De VHP staat voor het betrekken van een ieder, ook de goede krachten van 

de tegenpartij, bij het realiseren van de economische en sociale doelen. Het 

land is niet van de VHP, het land is van het volk, van alle Surinamers. 

 

21.  Laat uw stem niet verloren gaan, kiest u bewust. Zorg dat niet alleen u zelf 

gaat stemmen, maar ook uw families, uw vrienden, uw buren.  

Breng iedereen naar de stembus en waak er voor dat uw stem niet verloren 

gaat. Laten wij deze regering weg stemmen; laten wij de NDP wegstemmen! 

Laten we massaal stemmen op de VHP.  

 

22. Het Surinaamse volk verdient beter, het Surinaamse volk heeft recht op 
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beter.  

Laat 25 mei 2020 het beginpunt zijn van een nieuw Suriname, het startpunt om 

zaken weer op de rails te krijgen, het moment waarop het volk kiest voor een 

betere toekomst voor u, uw familie en voor het land. U als burger verdient beter. 

De VHP biedt u een betere en veilige toekomst. Geef ons uw stem en wij geven 

u een sterke regering Geef ons voldoende regeermandaat en wij lossen uw  

problemen onmiddellijk op.Geef ons uw vertrouwen en wij geven u een prachtig 

Suriname terug. 

 

 God zegene Suriname en het Surinaamse volk ! God bless you! 


