
Paramaribo,ijanuari 2021 

Aan: 

De Voorzitter van De Nationale Assemblee 

De heer Marinus Bee MSC. L.L.B. 

Onderwerp: 

Pijnpunten ontevreden personeel Huize Ashiana. 

DE NATIONALE ASSENIBLEE 
Ingek.  •t‘i e 	Lfl L 	202.1_ 
Agenda no. J  3 / ii  
Verwezen 

Naar 
Geachte Voorzitter D.N.A., 

Hierbij hebben wij, het personeel werkzaam bij zorginstelling Huize Ashiana, de eer het 
volgende onder uw aandacht te brengen. Het is al jaar en dag, dat wij aandacht vragen voor 
aanpassing c.q. verhogen van onze kleding, nacht- en wachttoelage en 
vervoersonkostenvergoeding, aan het Ministerie van Sociale zaken en Volkshuisvesting 
(Sozavo). 

Met de vorige Minister van Sozavo, is via onze vakbond, Algemene Bond Ashiana Personeel 
" afgekort A.B.A.P"., zaken m.b.t. het bovenstaande overeengekomen, die maar halfjes of 
niet zijn uitgevoerd. Van de huidige leiding van het Ministerie van Sozavo hebben wij via 
onze Bond te horen gekregen, dat nergens stukken van de met de vorige regering gemaakte 
afspraken of overeenkomsten, op het Ministerie te vinden zijn. De bond heeft dan copies 
moeten overleggen om zaken te kunnen staven. 

Wij haasten ons hierbij om aan te geven, dat het dus niet ligt aan de huidige Minister en zijn 
directie team, dat zaken zo zijn verlopen, maar verwachten wel, dat er met meer 
voortvarendheid wordt gewerkt aan de aangehaalde pijnpunten. Dit alles leidt tot heel veel 
demotivatie en ontevredenheid onder het personeel en wij willen hierbij aangeven tot het 
uiterste te zullen gaan om voor onze arbeidsrechten op te komen. De President van de 
Republiek Suriname heeft in de maand december 2020, een covid toelage toegekend aan de 
medewerkers van de zorginstellingen, wat wij ten zeerste toejuichen. Echter zijn wij, van 
zorginstelling Huize Ashiana, die belast zijn met een belangrijk onderdeel van de zorg in 
Suriname, namelijk de zorg voor de Seniore Burger, hiervoor niet in aanmerking gekomen. 

Mijnheer de voorzitter, wij vragen u om vanuit uw positie als voorzitter van de 
Volksvertegenwootdigers van Suriname, uw invloed aan te wenden, zodat met extra 
voortvarendheid, door de Minister van Sociale zaken en Volkshuisvesting, gewerkt wordt aan 
een oplossing van de door ons aangehaalde pijnpunten, waaronder ook valt het toekennen van 
de covidtoelage aan personeel zorginstelling Huize Ashiana. 
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Namenlijst met handtekeningen betreft pijnpunten ontevreden personeel Huize Ashiana. 
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