PERSBERICHT

Comité overstroming Oost Suriname.
Onze Motto: ”We moeten Verenigd onze getroffen landgenoten bijstaan, vooral in tijd van
nood moeten ze op ons kunnen rekenen”!

Bij een zware overstroming in Oost Suriname, van Brokopondo tot het Sipaliwini gebied, zijn circa 50
dorpen en circa 8000 dorpelingen hierdoor getroffen en daardoor in hulpeloze nood zijn komen te
verkeren? Door zware regenvallen en stijging van de Marowijne en de Lawa rivieren is, het hele
gebied, inclusief kostgrondjes, huizen, have en goed, meters onder water komen te liggen. Onze
landgenoten in Oost Suriname zijn dus in een precaire noodsituatie terecht gekomen!
Velen uit de buitenwereld weten hier niets van, geen publiciteit, geen aandacht en dus geen hulp van
buiten af. Wij uit de diaspora moeten de getroffen landgenoten de helpende hand bieden. Wij
moeten niet wachten tot het paard sterft, terwijl het gras groeit, kortom; we moeten niet wachten
om onze mensen te helpen en te steunen! Wij uit de diaspora moeten verenigd op elkaar kunnen
rekenen als de nood aan de man is. Het zijn immers landgenoten, Srananmans in nood verkeren én
wij moeten onze landgenoten te hulp schieten en adequaat op de situatie inspelen.
De President heeft en noodfonds ingesteld, ( 750.000 SRD ) voor directe en praktische hulp, maar in
deze ernstige noodsituatie is dat onvoldoende. Directe voorzieningen en aanvullende hulp zijn
dringend nodig en daarom werd een Actie Comité samengesteld om verenigd geld in te zamelen
voor de getroffen landgenoten in Oost Suriname. De volgende veertien personen hebben zich bereid
verklaard mee te werken aan de actie.
Comité Overstroming Suriname:
Hr. Roy Lieuw-A-Sie; Hr. Max Sordam Sr; Mw. Gerda Havertong; Mw. Denise Jannah; Dr. Ernst
Grep; Mw Kathleen Ferrier; Hr. John Waalring; Mw Marcia Sedoc (Italië); Hr. Oscar Harris; Mw
Jetty Mathurin; Mr. T. Bissessur; Hr. Gerard van den Tweel; Mw. Hellen Jeanette Gill; Hr. Alfons
Wielingen. Voor het coördineren heeft de heer Max Sordam zich beschikbaar gesteld.

Comité overstroming Suriname – Nederland, doet een dringend beroep op alle landgenoten, op
iedereen, om de getroffen en noodlijdende landgenoten welwillend financieel hulp te verlenen. Uw
bijdrage is heel belangrijk en zeer van betekenis! Wij zullen u onverkort en transparant/overzichtelijk
rekenschap geven van elke stap die wij ondernemen, inclusief de stand van zaken, zodat u precies
kunt volgen hoe en waaraan uw bijdrage wordt/is besteed!
Storting op: Rekeningnummer: NL 33 INGB 0007775819 t.n.v. “Comité overstroming Oost Suriname”.
Behalve voedselpakketten en kleding, zullen wij vervolgens alles doen dat nodig is om het belang van
de getroffen slachtoffers van de overstroming te behartigen.
Namens het Comité
Max Sordam Sr (Coördinator)
Tel 020-7730223 of 0686870000
Email: m.sordam1@chello.nl

