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Betreft: Additionele fondswerving voor aanschaf Covid-19 vaccins 

 

Geachte Directie, Management en Donateur, 

 

De wereldwijde uitbraak van het COVID-19 virus is niet alleen een medisch-sociaal 

probleem geworden, maar heeft  tevens de wereldeconomie zwaar getroffen. Ook de 

Surinaamse economie en het gezondheidssysteem zijn  niet bespaard gebleven van de 

effecten van deze pandemie. 

Door het treffen van, onder andere, de zogeheten lock-down maatregelen, is het gelukt 

vooral de druk op het gezondheidssysteem te verminderen. Echter, de gevolgen van deze 

drastische maatregelen hebben niet nagelaten de economie en aldus het bedrijfsleven 

(werkgevers en werknemers) zwaar te treffen. 

Gelukkig zijn er sinds eind vorig jaar vaccins goedgekeurd door de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)  en beschikbaar gemaakt die de mensheid kunnen 

helpen de negatieve medische gevolgen en daardoor ook de sociale en  economische 

effecten te mitigeren.  

 

De dringende noodzaak om de Surinaamse bevolking op adequate wijze  te kunnen 

vaccineren heeft ertoe geleid dat het Ministerie van Volksgezondheid, tezamen met haar 

ten dienste staande deskundigen een vaccinatieplan heeft ontwikkeld: het Nationaal 

COVID-19 Deployment en Vaccinatieplan, Suriname 2021. Dit plan behelst de 

vaccinatie gedurende twee (2) jaren van ruim 400.000 Surinaamse burgers over het 

gehele land. Het budget van dit plan is geschat op USD 16 miljoen en betreft de aankoop 



van vaccins en de hiermee gepaard gaande  “consumables” alsook de uitgaven in 

verband met toediening.  Het budget voor de uitvoering van het Vaccinatieplan is  

gebaseerd op het uitgangspunt dat wij alle vaccins zelf moeten aankopen. Dit bedrag 

kan aanzienlijk omlaag als wij een deel van de benodigde vaccins als schenking krijgen. 

    

Alhoewel de aankoop van vaccins in eerste instantie  de verantwoordelijkheid is van het 

Ministerie van Volksgezondheid ontbreekt het  de Overheid  aan de financiële middelen  

om het plan volledig te financieren, mede vanwege de financieel-economische situatie.  

Na overleg met stakeholders, waaronder SU4SU en de Vereniging Surinaams 

Bedrijfsleven (VSB),  is besloten om gezamenlijk een inspanning te plegen om additionele 

fondsen te werven. 

Hiertoe is middels een Ministeriële Beschikking  een Fonds opgericht.   

 

 Het Fonds staat onder beheer van een Fondscommissie. Deze  bestaat uit vijf (5) leden, 

waarvan drie (3) vertegenwoordigers vanuit de Overheid en twee (2) vertegenwoordigers 

van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en wel als volgt: 

1. Liane Pinas - Halfhide, vertegenwoordiger van Financiën en Planning, als Voorzitter; 

2. Diana Koswal, vertegenwoordiger van Volksgezondheid, als Secretaris;  

3. Luziano Truideman, vertegenwoordiger van Buitenlandse Zaken, International 

Business en Internationale Samenwerking, als Communicatie Buitenland; 

4. Waddy Sowma, vertegenwoordiger  Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, als 

Penningmeester;  

5. Sandy Kenswil, vertegenwoordiger Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, als 

Communicatie Binnenland. 

 

De Fondscommissie heeft als taak  het ontwikkelen en coördineren van activiteiten die 

nodig zijn om fondsen te werven. Benadrukt wordt dat deze commissie ook de 

verantwoordelijkheid heeft over  het beheer van de middelen in het Fonds. Zij dient 

maandelijks te rapporteren aan de Ministers van VG, BIBIS en FinPlan. De rapportages 

dienen ook   aan het publiek beschikbaar te worden gesteld. Er is ook een transparant 



aanbestedingsproces geformuleerd om zorg te dragen dat de middelen efficiënt en 

doelmatig worden besteed. 

 

U heeft via SU4SU reeds een bijdrage geleverd om de capaciteit  van het zorgsysteem,  

om COVID-19 geinfecteerden te behandelen, aanzienlijk te verbeteren . Wij hebben  

andermaal dringend uw hulp nodig. Thans om door middel van uw financiële bijdrage  

aan het Vaccinatieplan de pandemie verder te helpen bestrijden en om geleidelijk over  

te gaan tot de zo gewenste normalisatie van ons sociaal-economisch leven. 

Bijdragen aan het Fonds kunnen gestort worden op één van de onderstaande 

bankrekeningen bij de Centrale Bank van Suriname. 

SRD: 0313100/001-281-968 Fonds voor covid-19 vaccin 
USD: 0313100/001-163-840 Fonds voor covid-19 vaccin 
Euro: 0313100/001-077- 978 Fonds voor covid-19 vaccin  
 

Mocht u nog nadere informatie wensen, dan kunt u contact maken met: 

De heer Kamlesh Ganesh bij de VSB. 

Mob: +597 8853681  

Tel: +597 475287 

 

Hoogachtend, 

 

De Voorzitter Fondscommissie           De Penningmeester Fondscommissie 

 

 

Mevr. L. Pinas – Halfhide    Dhr. W. Sowma  

 

  


