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PETITIE 

Geachte Voorzitter, 

Thans naderen vertegenwoordigers van het personeel van verschillende casinos u 
met beleefd verzoek, het daarheen te leiden dat de casino 's weer operationeel worden 
gesteld. 

Covid-19 deed op 13 maart 2020 haar intrede in Suriname. In diezelfde maand 
werden vanwege de maatregelen getroffen vanuit de overheidszijde, welke geleid 
hebben tot sluiting van de asino's. Het directe gevolg is dat het personeel van de 
casinos in grote problemen kwam, omdat bij sommige casinos de betaling werd 
stopgezet. Bij andere werd de betaling gedeeltelijk betaald en weer andere helemaal 
niet. 

Wij zijn rechtgeaarde Surinamers die een bijdrage wensen te leveren aan de 
ontwikkeling van Suriname. Wij zijn personeelsleden die belasting betalen. Echter, 
wordt de situatie steeds ondraaglijker als de casinos gesloten blijven, want dat 
betekent dat wij brodeloos zijn en onze vaste lasten niet kunnen betalen. 

Wij erkennen het gevaar van het Covid virus en begrijpen dat de overheid 
maatregelen treft om de samneleving te beschermen. Echter vragen wij als 
vertegenwoordigers ook het belang van ons in ogenschouw te nemen. 

Er is zowel door de vorige regering als de huidige beloofd dat zij die door het covid-
gebeuren getroffen zijn een financiele steun zouden ontvangen. Daarvan hebben wij 
nog niets ontvangen. 

Wat wij vragen is dat de casinos opengesteld worden onder strenge maatregelen. 
Het sluiten van de Casinos heeft tal van nadelen, t.w.: 

- Toename werkloosheid 
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Gezinnen gaan uit elkaar, omdat wij niet meer in staat zijn om aan onze 
maandelijkse financiele verplichtingen te voldoen 
De staat loopt tal van belastingmiddelen mis 
Het niet werken en met name in onzekerheid leven leidt tot depressiviteit, wat 
weer leidt tot verschillende sociaal-maatschappelijke problemen die ook 
opgelost zullen moeten worden door de overheid. 

Tot slot, u bent onze volksvertegenwoordigers en wij rekenen erop dat u ons zal 
helpen, zodat dit problem tot het verleden zal gaan behoren. 

En gaan over tot de orde van de dag. 

amens de personeelsleden van verschillende casinos, 
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