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Ontwikkelingen in Suriname 
 

 
 

 
Recent heeft onze club de ambassadeur van Suriname in Nederland, dhr. 
Rajendre Khargi, digitaal op “bezoek” gehad.  Hij was bereid om voor het gezelschap van 
leden van Rotaryclub Ermelo- Putten,  gasten en leden van onze buurclubs de 
ontwikkelingen in Suriname toe te lichten. 
Er zijn heel veel ontwikkelingen gaande sinds de nieuwe president Chan Santokhi en zijn 
regering is aangetreden op 16 juli 2020. Zij zagen zich geconfronteerd met 10 jaar erfenis 
van de vorige president Bouterse en zijn regering, de deplorabele financiële toestand van  
het land en de Corona-crisis die ook Suriname nog steeds hard treft. 
 
Rajendre Khargi is sinds 10 jaar weer de eerste ambassadeur van Suriname in Nederland en 
per 1-1-2021 in functie getreden. Het vorige regime onderhield geen banden meer met 
Nederland, er was alleen nog een consulaat om visa en dergelijke aan te vragen. 
Er wonen meer dan 300.000 Surinamers in Nederland. Suriname kent zelf  550.000 
inwoners. 
 
De ambassadeur heeft zijn verhaal opgesplitst in drie onderwerpen: 
 
* Financiële situatie: 
De vorige regering heeft een enorme financiële ravage achtergelaten, die erger is dan men 
had kunnen inschatten. Een aantal feiten op een rij: 
- 4 miljard US dollars buitenlandse schulden 
- er zijn veel zgn. Oppenheimer leningen  ( particuliere leningen vanuit de USA )  
-  schuldeisers zijn landen ( bv. China  goed voor 500-550 miljoen ) 
-  grondstoffen als goud, hout, olie ( en bauxiet)  zijn verpand of gecedeerd aan 

vreemde mogendheden als onderpand voor de verstrekte leningen. Suriname ziet 
daar geen cent van !. Door deze verpandingen kan men niet aan geld komen. 

-  een Frans bedrijf, dat ervaring heeft in ondersteuning van landen in financiële nood,   
is ingehuurd om te onderhandelen met de schuldeisers over o.a. uitstel van betaling 

-   de Wereldbank en nog een paar andere partijen zijn bereid om geld te lenen aan 
Suriname  voor herstel van de financiële situatie en te werken aan wederopbouw en 
nieuw vertrouwen. 

-   er moeten ( nieuwe ) investeerders en investeringen worden aangetrokken om een 
aantal projecten op te zetten zoals landbouwprojecten, weer reactiveren van de 
bauxiet-industrie en opzetten van toerisme. 
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* Relatie Nederland – Suriname 
Bouterse c.s. heeft de relatie met Nederland teruggebracht tot nagenoeg nul, alleen een  
consulaat was er nog. 
Santhoki c.s. wil de relatie herstellen met een aantal landen en met Nederland vanuit: 
-  onze gezamenlijke historie en 
-  men wil de relatie om politiek/-strategische redenen herstellen 
De regering wil de relatie transformeren van een ontwikkelingssamenwerking naar een 
handelsrelatie zodat beide landen iets voor elkaar kunnen betekenen. 
Ook wil men de potentie van kunst, cultuur en sport mobiliseren ten gunste van Suriname. 
 
* Covid-19-pandemie 
Suriname is in een derde corona golf terecht gekomen t.g.v. de Braziliaanse variant ( mee 
gekomen met de Braziliaanse goudzoekers ) en is op het punt van code zwart voor de IC’s 
aangekomen. 
De corona pandemie heeft de noodzaak tot hervormingen in de gezondheidszorg 
blootgelegd. 
Er was heel veel competitie tussen de ziekenhuizen, terwijl ze nu noodgedwongen moeten 
samenwerken. Er is veel steun van Nederland met noodzakelijke middelen ter bestrijding van 
het corona-virus. Men is nu in onderhandeling over het vrijspelen van coronavaccins voor 
Suriname vanuit Nederland: maximale vaccinatie lijkt de oplossing!!. De eerste zending is al 
verstuurd. 
 
* De samenwerking met de Surinaamse gemeenschap in Nederland: de Diaspora  
Het Surinaamse Diaspora instituut streeft naar: 
- samenwerking op vele vlakken 
- aanhalen van diplomatieke banden 
- ontwikkelen van handelsrelaties 
- mobiliseren en kanaliseren van kennis en kunde  
- hervormingen in de gezondheidszorg 
- herstel van gezonde financiële situatie  
- bevorderen van communicatie met de bevolking  
 
Als afsluiting gebruikt de ambassadeur een metafoor om uit te drukken in welke situatie de 
president en zijn regering zich bevinden: 
We rijden in een auto zonder achteruit, we kunnen alleen vooruit ... we kunnen crashen of 
slagen !!. 

 
 

 


