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Ten geleide 

 

De kiem voor de Stichting Bloemen van Morgen die moet uitmonden in de Fayalobi-

samenleving werd gelegd in 2001.1 Het besef dat we als land en volk een verkeerde weg 

waren ingeslagen vroeg om een perspectief dat een alternatief kon bieden. Het werd een 

zoekproces met slapeloze nachten voor een beter Suriname temidden van een volk dat het 

geloof in de toekomst was kwijtgeraakt en verzand was in negativisme en apathie.  

 Als de grenzen van wanhoop en uitzichtloosheid worden bereikt, kunnen zich krachten 

ten goede of ten kwade ontwikkelen. Hoe vaak is niet in de wereld bewezen dat 

machteloosheid van een volk een voedingsbodem kan zijn voor kwade krachten. Dat was 

de reden voor de Stichting Bloemen van Morgen om het initiatief te nemen om het tij te 

keren door een kracht ten goede te ontwikkelen. Ondanks ontmoedigende opmerkingen en 

commentaren heeft de stichting doorgezet in het geloof dat vastberadenheid gestoeld op 

daadkracht Suriname met de steun van de Allerhoogste God zal transformeren tot een 

nieuwe samenleving: de Fayalobisamenleving.  

 Zonder geloof, zonder hoop kan er geen wilskracht zijn, die als motor moet dienen voor 

de haast onmogelijke taak voor een volk om het lot in eigen handen te nemen. Velen willen 

verandering, maar niemand kan een alternatief verzinnen. En toch, als zich in een land een 

eerlijk en transparant alternatief zou aanbieden, zou een volk in staat zijn dat te 

herkennen. Dat hoopgevend besef werd de stuwende kracht van wat nu de Stichting 

Bloemen van Morgen is geworden en wat straks moet uitmonden in de 

Fayalobisamenleving, waarin liefde voor land en volk het onverbrekelijke verbond zal zijn 

van een onbaatzuchtig leiderschap, in een samenleving gestoeld op morele waarden en 

een hoog normbesef. 

 De wordingsgeschiedenis van de Stichting Bloemen van Morgen vond zijn weg in een 

aantal geschriften en toespraken beginnend met een artikel getiteld “Toekomstgericht” in 

2003. Twee jaar later, in februari 2005, werd de ongerustheid over de koers van ons land 

en de uitdagingen waar we met zijn allen voor staan verwoord in een toespraak gericht 

aan de bewakers van onze rechtsstaat, getiteld “In de zaden van vandaag liggen alle 

bloemen van morgen verborgen”. Op 16 november 2005 werd die leus omgezet in de 

proclamatie van de Stichting Bloemen van Morgen, met als doel een platform voor 

                                            
1 Fayalobi, de ixorabloem, betekent vurige liefde. 
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discussie en dialoog aan te bieden in een zoekproces om van Suriname een waardig land te 

maken waar een respectvol volk woont: de Fayalobisamenleving. Tenslotte was de 

“Fayalobiboodschap” ter gelegenheid van twee jaar Stichting Bloemen van Morgen, op 16 

november 2007, een oproep aan alle Surinamers om op te staan en het tij te keren, want 

de Allerhoogste God heeft ons niet een geest van angst of vrees gegeven, maar een geest 

van creativiteit, vastberadenheid en moed. “Daarom is nu het moment aangebroken voor 

ons als volk om als enige eigenaar van Suriname ons prachtig land terug te eisen en 

eigenhandig, met zo’n overvloed aan rijkdommen, het waardige en mooie land te bouwen 

waar wij recht op hebben. Wij weigeren langer toeschouwers te zijn van onze eigen 

ondergang. Wij zijn het verplicht aan ons nageslacht om een waardig Suriname achter te 

laten, waarbij gezucht en geweeklaag nooit meer de boventoon zullen voeren in een land 

dat bruist van de mogelijkheden. Dan zal de naam Suriname nooit meer in 

mineurstemming worden uitgesproken, maar luiden als een klank van blijdschap tussen 

rode fayalobi’s, van horizon tot horizon, een klank van liefde, solidariteit en trots.” Alleen 

met gezamenlijke inspanning zullen wij in staat zijn uit het dal te klimmen, en zal er een 

periode aanbreken dat wij ons met enthousiasme zullen verheugen in elkaar’s successen. 

 Dat staat centraal in de Boodschap bij Drie Jaar Stichting Bloemen van Morgen: “We 

hoeven niet langer te klagen, achteruit te blikken of te wanhopen. Als we besluiten op te 

staan, ligt de toekomst in onze eigen handen.” 

 De Stichting Bloemen van Morgen stelt hierbij deze compilatie van documenten uit 

haar wordingsgeschiedenis ter beschikking van het Surinaamse volk, de enige eigenaar 

van ons land, dat langzaam wakker begint te worden uit een diepe slaap. Degenen die 

denken dat dit het werk is van één enkele persoon zijn zich er niet goed van bewust hoe de 

geschiedenis werkt. Het is niet de kiem die een plant doet groeien, maar de onstuitbare 

drang van binnenuit, die zo pakkend is verwoord door Trefossa: “den opo den srefi gi son, 

den grun wiwiri, te angri fu gro priti buba fu siri”2. Alleen wanneer een volk opstaat als 

architect van zijn eigen geschiedenis kan er nog hoop zijn. Dat moment is nu aangebroken 

voor een volk, en geen kracht op aarde zal kunnen tegenhouden wat gezegend is door de 

Allerhoogste God. De falalobisamenleving staat voor de deur in Suriname, en dit is het 

moment om die samen in vreugde te bouwen door met zijn allen op te staan. Strei de’f 

strei, wi no sa frede. Gado de wi Fesiman. 

                                            
2 “Ze openen zich voor de zon, de groene blaadjes, wanneer de drang naar groei de bast van het zaad openscheurt.” 
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Liefste

je bent Suriname

Shrinivasi

de slendang 

voor dit eenzame hart.

 

 

 

BOODSCHAP BIJ DRIE JAAR STICHTING BLOEMEN VAN MORGEN 

“IN DE ZADEN VAN VANDAAG LIGGEN ALLE BLOEMEN VAN MORGEN VERBORGEN” 

 

De Stichting Bloemen van Morgen bestaat op 16 november 2008 drie jaar. Het is een 

moment waarop de slogan van de stichting: “In de zaden van vandaag liggen alle 

bloemen van morgen verborgen” langzaam als een echo begint te klinken in heel 

Suriname. Het is een eenzame klank die temidden van zoveel wanhoop en ongeloof 

steeds weer terugklinkt om de fayalobisamenleving aan te kondigen.  

 De zaden van liefde, succes, voorspoed, vooruitgang en tolerantie die de Stichting in 

haar Fayalobiboodschap vorig jaar bij haar tweejarig bestaan zaaide in Ons Erf zijn in 

goede aarde terechtgekomen. Daarmee wordt het oog steeds meer gericht op de 

toekomst en het belang van het Surinaamse volk en ons mooi land Suriname. Het 

verleden is het naslagwerk en de toekomst is het werkdocument om de nieuwe 

samenleving te bouwen, de nieuwe fayalobisamenleving, waar ras en kleur opgaan in 

de harmonische eenheid van de fayalobibloem. Daar zal een aanvang mee worden 

gemaakt in 2009, dat het startpunt zal zijn om onze lang gekoesterde droom te 

realiseren van een rechtvaardig Suriname, waarin een waardig volk als één natie in 

vrede met elkaar woont.  

 De Fayalobiboodschap die de stichting vorig jaar bracht was niet persoons-

gebonden. Dat was de reden om geen adres of contactpersoon op te geven, want het is 

de taak van een ieder van ons om zelf de zaden te laten ontspruiten door de 

pratilobisamenleving achter zich te laten en te bouwen aan het nieuwe dat voor ons 
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weggelegd is. De onmisbare steun van de Allerhoogste God zal ons in staat stellen om 

de nieuwe fayalobisamenleving te bouwen. Pas dan zullen we elke tweespalt en 

rivaliteit kunnen uitbannen. Pas dan zal aan elk obstakel het hoofd worden geboden in 

het streven om de samenleving te bouwen die gedragen wordt door het volk, onze 

jeugd, onze seniore burgers en onze werkenden, waarin ook de krachten van de 

werkelozen en degenen die aan de kantlijn staan zullen worden ingezet. Een ieder kan 

dan zijn krachten aanbieden, want de stichting heeft als achterban het gehele 

Surinaamse volk: een lankmoedig, goedgelovig, gedwee, geduldig, vreedzaam en 

vredelievend volk, maar tegelijkertijd een moedig volk dat hunkert naar 

rechtvaardigheid, gerechtigheid, welzijn en welvaart in een land dat bruist van de 

rijkdommen.  

 Het verslag van het afgelopen jaar is bemoedigend en de tekenen van hoop nemen 

toe. Vol enthousiasme hebben velen zich aangemeld met de bereidheid een nieuwe 

fayalobisamenleving te helpen bouwen. Daar zal de stichting nu een gericht antwoord 

op geven. In de tweede helft van 2009 zal de Stichting Bloemen van Morgen haar 

hoofdkwartier openen waar een ieder in vreugde een bijdrage kan leveren aan het 

gezamenlijk zoekproces voor de realisatie van onze nieuwe Fayalobisamenleving. 

Samen zullen we het land bouwen, waarvan mensen buiten onze grenzen zullen 

dromen om er ooit te mogen vertoeven om zelf mee te maken wat er zich in ons 

“Fayalobilandje” aan het voltrekken is.  

 Als eerste stap vragen wij aan een ieder van u om bij dit driejarig bestaan van de 

Stichting Bloemen van Morgen in uw hart het mooiste onder de zaden te zaaien: Het 

Zaadje van de Vrede. Harmonie en vrede zijn onmisbare voorwaarden om in rust te 

kunnen bouwen aan een mooie samenleving. In een wereld die gespleten wordt door 

verdeeldheid zal Suriname dan het lichtend voorbeeld zijn van harmonie van een volk, 

bij elkaar gebracht van alle continenten, dat in vrede en saamhorigheid de 

mogelijkheden van het land zal benutten om aan zijn eigen toekomst te werken. 

 We hoeven niet langer te klagen, achteruit te blikken of te wanhopen. Als we 

besluiten op te staan, ligt de toekomst in onze eigen handen. We hoeven op niemand te 

wachten, want de bron waaruit we de kracht kunnen putten hebben we reeds in het 

Surinaams volkslied. Daar klinkt het vertrouwen dat de Allerhoogste God ons nimmer 

in de steek zal laten. “God zij met ons Suriname. Hij verheft ons heerlijk land. Hoe wij 

hier ook samen kwamen, aan zijn grond zijn wij verpand.” Met Hem zullen wij in staat 
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zijn, niet langer als toeschouwer maar als maker van de geschiedenis, het nieuwe uit 

het onzichtbare tevoorschijn te halen: het land der dromen, de nieuwe fayalobi-

samenleving. Dan zal van alle windstreken in koor het refrein klinken waarin u ook uw 

eigen stem hoort: “Sranan, wi lobi yu fu tru!” 

 

Haliema Chandoe 

Voorzitter van de Stichting Bloemen van Morgen 

16 november 2008 
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Einde Spoor, West-Suriname

Dit pijnlijk pozen 
in een zee van licht
bevredigt niet
want elke vrucht
bezit vandaag
een duistere smaak
die de sapstroom mist
van deze grond.

Shrinivasi

 

 

 

TOEKOMSTGERICHT 3 

 

Ons volk is de enige eigenaar van Suriname, dat rijkelijk gezegend is met natuurlijke 

hulpbronnen en ontwikkelingsmogelijkheden om welvaart en welzijn aan een ieder te 

bieden. Als hoogste macht beslist het volk democratisch over de eigen ontwikkeling en 

het eigen lot. Wat verklaart dan het mysterie dat ons volk al vijftig jaar lang van crisis 

op crisis en frustratie op frustratie leeft en vandaag geworpen is in een diep en 

uitzichtloos dal?  

 De collectieve droom bij de onafhankelijkheid is een nachtmerrie geworden. Onze 

eigen jeugddromen zijn kapotgeslagen, en onze kinderen kunnen we geen toekomst 

bieden, geen goed onderwijs, geen carrièremogelijkheden, geen gezondheid, geen 

waardig land, geen perspectieven dat ze later voor zichzelf kunnen zorgen en op eigen 

benen kunnen staan. We zijn niet bij machte ze te beschermen tegen het moreel verval 

en maatschappelijk onheil. Lijdelijk moeten we toezien hoe we met zijn allen 

overgeleverd zijn aan de gevaren van criminaliteit, willekeur, onveiligheid, 

ontreddering en patronage.  

 Steeds anderen de schuld geven voor de ellende waarin wij verkeren heeft in de 

praktijk van vijftig jaren politiekvoering alleen maar verwijdering en 

onverdraagzaamheid gebracht. Hebben wij niet zelf met zijn allen alle misstanden in 

                                            
3 Artikel van Haliema Chandoe verschenen in De Ware Tijd (Suriname) op dinsdag 15 april 2003. 
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de hand gewerkt?. Hebben wij in de afgelopen regeerperioden niet ervaren dat 

regeerders niet het nationale belang, maar de enge groeps- en individuele belangen 

boven alles stellen? En hebben wij niet meegemaakt dat de oppositie alles saboteert in 

de drang om de macht te veroveren en dat anderen zwijgend aan de kantlijn blijven 

staan zonder iets te ondernemen om het tij te keren?  

 Zondebokken zoeken of elkaar over en weer verwijten maken heeft alleen maar 

verdeeldheid en ruzie gezaaid en steeds meer kapotgemaakt. Hameren op wat achter 

ons ligt en op de fouten uit het verleden, wat geen oplossing biedt, brengt alleen 

tweedracht. Als we de tijd verdoen met elkaar te bestrijden, hoe zullen we dan ooit dit 

land tot ontwikkeling kunnen brengen? Hoe zullen wij in staat zijn het broodnodige 

kader in Suriname te houden, en hoe zal het ons lukken degenen die het land hebben 

verlaten weer hier te krijgen om de immense problemen waar wij voor staan te helpen 

oplossen? Met zijn allen, zonder uitzondering, zijn wij verantwoordelijk voor het diep 

dal waar we ons nu in bevinden. Elke Surinamer wil verandering, maar bijna iedereen 

is het geloof in de toekomst kwijtgeraakt, want niemand kan een oplossing verzinnen. 

Wrok, wraakzucht en negatieve gedachten overheersen en leiden tot het verlammend 

gevoel dat we altijd machteloos zullen blijven tegen de hokjesgeest, krabben-

mentaliteit, verdeeldheid, de corruptie en de enge partijpolitiek. 

 De balans voor morgen ziet er somber uit. Geen enkele politieke partij is in staat een 

oplossing te bieden voor de dreigende ondergang van ons mooi land. Ons volk is het 

geloof in de leiders en in de oprechtheid van politici kwijtgeraakt. Het moment is 

aangebroken om een geheel nieuwe koers in te zetten, op weg naar een nieuw 

Suriname, een waardig land met een respectvol volk, waarin vernedering en 

bespotting van de medemens tot het verleden behoren. Elkaar de hand reiken in de 

kracht van die ene Onzichtbare Hand die ons leidt, de Hand die altijd ongevraagd het 

goede koestert, alleen dat zal ons in staat stellen uit het dal te klimmen waar wij ons in 

bevinden. 

 Het slechte in de ander bestrijden maakt ons nog niet goed, maar door het goede te 

koesteren wordt al het slechte vanzelf overwoekerd. Het is niet aan ons om over 

anderen te oordelen. Een ieder moet zijn fouten verantwoorden tegenover het eigen 

geweten, het volk, de geschiedenis, en tegenover God. Steeds terugblikken in een grijs 

verleden zal ons blijvend belemmeren aan de toekomst van ons land te werken en 

verhinderen om het goede te zien dat voor ons is weggelegd, waarvan wij zelf de 
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architecten zullen zijn. Op dit cruciaal moment moeten wij gezamenlijk alle aandacht, 

energie en inspanning concentreren op een toekomstgericht project voor Suriname. 

Het goede in een ieder moet worden gebundeld tot de positieve kracht die 

noodzakelijk is voor de immense taken, waarbij alle beschikbare deskundigheid, 

professionalisme, energie en creativiteit moeten worden ingezet. 

In een transparant, pluralistisch en democratisch proces zal het volk zelf in de beste 

zonen en dochters van Suriname de nieuwe en eerlijke leiders herkennen om de 

vertolkers te worden van hun aspiraties en belangen. Niemand mag daarom vooraf een 

voorhoederol eisen door zich eigenmachtig op te werpen als leider, zelfs niet degenen 

die met initiatieven komen, ideeën ontwikkelen of een actieve rol vervullen. Macht is 

geen doel maar een middel. Ons streven moet erop gericht zijn om liefde voor macht te 

vervangen door de macht van de liefde. De basis zal daarom worden gevormd door de 

bereidheid en de afspraak om zich onbaatzuchtig in te zetten voor Suriname, zonder 

daarvoor enige tegenprestatie, positie of beloning op te eisen of te verwachten.  

Dialoog, solidariteit, verdraagzaamheid, verzoening en wederzijds respect zijn de 

pijlers van een hechte vernieuwingsbeweging die ons volk weer in vreugde bij elkaar 

brengt; geen conflictmodel maar harmonie, geen polarisatie maar tolerantie, geen 

wrok maar vergevingsgezindheid.  

 In deze donkere en sombere dagen, in eigen land en in een wereld geteisterd door 

nutteloos geweld, is voor ons de tijd aangebroken om overal het zaad van het goede te 

planten om het te doen wortelschieten in positieve krachten die tot bloei zullen komen 

en zich zullen bundelen in de drijvende kracht voor ontwikkeling en zelfrealisatie. Met 

de hulp en zegen van de Almachtige is geen uitdaging ons te groot om van dit Suriname 

weer een mooi, vredig en rechtvaardig land te maken. Het alternatief ligt binnen 

handbereik van elk van ons, en de oplossing voor onze problemen is in onze eigen 

handen. Wat we samen kapotgemaakt hebben, kunnen we nu met zijn allen herstellen. 

Misschien is het goed om deze overpeinzingen, als bijdrage aan het denkwerk over een 

beter Suriname dat ons allen bezighoudt, te eindigen met twee grote dichters en zonen 

van Suriname. Wanneer Shrinivasi schrijft "Dit land heb ik gekozen", klinkt niet langer 

de angstige stem van de geketende slaaf of van de ontheemde contractarbeider, 

zeilend naar een onzekere toekomst, maar de naam van het land dat zij en wij hebben 

gekozen als "kust voor de latere geslachten". Liefde voor een land is een keus, een 

bewuste keus die bergen kan verzetten; onbaatzuchtige liefde voor elkaar is de meest 
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onvoorwaardelijke keus die er bestaat en het mooiste gebed, dat vrede brengt in onze 

harten en vrede in ons land.  

 Tot slot rest ons nog de knellende vraag, die te lezen is op de lippen van alle 

weifelende Surinamers: zijn alle positieve krachten samen nog wel in staat om 

Suriname weer op poten te zetten? Het antwoord op die vraag geeft Trefossa: "...angri 

fu gro priti buba fu siri." De geschiedenis staat aan onze zijde, de toekomst hebben wij 

zelf in de hand. 

 

 

 

Trefossa

D’e opo den srefi gi son

den grun wiwiri

te angri fu gro

priti buba fu siri.
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I have nothing 

new to teach 

the world. 

Truth and 

Nonviolence 

are as old as 

the hills. Mahatma Gandhi
 

 

 

IN DE ZADEN VAN VANDAAG LIGGEN ALLE BLOEMEN VAN MORGEN 

VERBORGEN4 

 

 

Met loden schoenen sta ik vandaag voor u in toga om mijn intrede te doen in een 

justitieel apparaat dat in grote crisis verkeert, in een rijk land dat de rand van de 

afgrond steeds dichterbij nadert. Wat een mijlpaal had moeten zijn in mijn leven, als 

bekroning van talloze inspanningen, is nu een moment van diepe reflectie en grote 

bezorgdheid, die ik met u wil delen. 

 Een hele regeerperiode was niet voldoende voor de benoeming van de President van 

het Hof en de Procureur Generaal, en de beloofde fundamentele wijziging van de 

grondwet, waar een ieder al zo lang op wacht, heeft buiten de verkiezingstijd geen 

enkele prioriteit. In plaats daarvan is ons justitieel apparaat tot inzet gemaakt van een 

politieke belangenstrijd, waardoor zijn morele gezag om als onafhankelijke instantie toe 

te zien op de rechtshandhaving, ernstig wordt ondermijnd. 

 Rechterlijke vonnissen, die de rechtsorde moeten beschermen, worden nu belaagd 

door de georganiseerde criminaliteit, die de fysieke veiligheid en het leven van rechters 

                                            
4 Toespraak van Haliema Chandoe bij de beëdiging tot advocaat en toelating bij het Hof van Justitie van de Republiek 
Suriname. Paramaribo, 16 februari 2005. 
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en vervolgingsambtenaren bedreigt. De regering is niet langer in staat één van de steun-

pilaren van de rechtstaat te beschermen.  

 Het veilig en vredig Suriname van vroeger wordt nu getypeerd als een ordinair 

drugsland en een narcostaat. Moreel verval, corruptie, drugshandel, mensensmokkel, 

prostitutie, om maar te zwijgen over kinderprostitutie, levensbedreigende criminaliteit 

en huurmoorden vieren hoogtij. Een gevoel van machteloosheid en angst bekruipt 

velen, want Vrouwe Justitia is vandaag in rouwkleren gehuld. 

 Temidden van zoveel moreel verval ziet ons justitieel apparaat zich geplaatst voor 

het dilemma tussen legaliteit en legitimiteit, een spanningsveld tussen macht en gezag, 

waar de hele samenleving al jaren mee worstelt. Door het steeds uitblijven van 

transparant en onbaatzuchtig bestuur heeft het volk het geloof in de politiek verloren. 

Wij als justitieel apparaat moeten blijven toezien op de handhaving van de legaliteit. 

Maar moeten wij steeds met gevaar voor eigen leven de waterdragers blijven van 

opeenvolgende machthebbers die in de ogen van het volk de legitimiteit kwijt zijn en die 

de trias politica tot een farce hebben gemaakt? 

 Moeten wij als het graf zwijgen, in woord en daad, wanneer ons land gestadig 

bergafwaarts gaat en de afgrond steeds dichterbij nadert? Hebben wij als rechters, 

vervolgingsambtenaren en advocaten, met besef van onze verantwoordelijkheid, niet de 

plicht om onze stem te verheffen en op te staan en daden te stellen, nu de toekomst van 

ons land zo nadrukkelijk op het spel staat?  

 Als wij geen ommekeer brengen in onze samenleving, dan zullen rechters ontslag 

nemen, vervolgingsambtenaren bedanken voor de eer en solliciteren in de particuliere 

sector, en advocaten zullen zich tweemaal bezinnen over hun eigen veiligheid, voordat 

zij een zaak aannemen. Moeten wij met zijn allen werkeloos blijven toezien hoe de 

rechtspleging van binnen uitgehold wordt en van buiten wordt bedreigd?  

 Edelachtbaren en collega’s, zonder goed en onbaatzuchtig bestuur van het land dat 

ons volk kan bezielen, bestaat er geen oplossing voor de problemen van ons justitieel 

apparaat. Een volk dat als hoogste gezag reikhalzend zou moeten uitzien naar de 

komende verkiezingen, houdt nu zijn hart vast. 

 Kunnen we nog langer aan de kant blijven staan en toekijken hoe steeds meer 

mensen elk geloof in Suriname kwijtraken? Moeten we toeschouwers blijven van een 

dans om de macht, waarbij men er niet voor schroomt om ons land voor eigen doelen op 

een gevaarlijk punt in zijn geschiedenis te brengen? Hoe vaak zullen we nog toestaan 



Stichting Bloemen van Morgen 

 

12 

 

dat verkiezingen in plaats van een democratisch festijn van een volk dat bestuurders ter 

verantwoording roept en nieuwe opdrachten geeft, steeds weer verworden tot een 

‘brokobana’, omdat macht geen middel meer is maar het uiteindelijke doel?  

Wat staat ons te doen? De geschiedenis leert ons dat een gelovig volk de hoop en de 

daadkracht om het goede na te streven nimmer opgeeft. Ik wil daarom het Woord van 

God uit II Kronieken 7:13-14 met u delen.  

 

“Wanneer Ik de hemel toesluit, zodat er geen regen is,  

wanneer Ik de sprinkhanen gebied het land kaal te vreten,  

indien Ik de pest onder mijn volk zend  

en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich  

en zij bidden en zoeken mijn aangezicht  

en bekeren zich van hun boze wegen,  

dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen”.  

 

Suriname is nog niet verloren, want hier kunnen wij hoop uit putten om ons land te 

herstellen. Een gemoedelijk, goedgelovig, lankmoedig en geduldig volk is al veel te 

zwaar op de proef gesteld en zal zich nu moeten afwenden van boze wegen die ons land 

langzaam als een wurgslang verstikken. 

 Dit is geen moment om elkaar verwijten te maken of doelloos met heimwee te 

treuren over gemiste kansen. Het is de taak van elk van ons, van u en van mij, zélfs als u 

als eerste zou moeten opstaan, om met luide stem en opgeheven hoofd te zeggen: “Ik zal 

er alles aan doen om de toekomst van mijn land voor onze kinderen veilig te stellen!” 

Go, tell it on the mountain! U zult schrikken hoeveel personen die niets voor zichzelf 

zoeken enthousiast naast u zullen staan, om voor onszelf maar vooral voor onze 

kinderen een uitweg te verzinnen uit het dal. 

 Alleen een bundeling van de eerlijke en positieve krachten die we nog bezitten zal 

ons land kunnen redden van de hachelijke situatie waarin wij ons nu bevinden in een 

vastgelopen samenleving. 

 Het zal niet de eerste keer zijn dat een volk de kracht zal vinden om met moed en 

vastberadenheid op te staan uit een diep dal. Mahatma Gandhi heeft ons de vreedzame 

weg gewezen in een enorm groot land. Nelson Mandela heeft vanuit eenzame 

gevangenschap de mensheid geleerd hoe vergevingsgezindheid en solidariteit het 
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positieve in een samenleving tot bloei kunnen brengen, als de blik maar op de toekomst 

gericht blijft.  

 Wanneer we daarom de lessen van de historie leren, moeten we de trauma’s van 

gisteren achter ons laten. Er is een land dat ons bindt en een toekomst die wij moeten 

bouwen. 

 Pas wanneer wij in staat zijn de talloze eerlijke en positieve krachten die we nog 

bezitten te bundelen, pas wanneer wij uit ons midden de beste zonen en dochters van 

dit land herkennen om hen het roer in handen te geven, pas dan zal er perspectief zijn 

op een betere toekomst. Pas dan zal er weer recht kunnen worden gesproken in een 

respectabele rechtstaat. Pas dan zullen wij, edelachtbaren en collega’s, weer trots zijn 

om deel uit te maken van het justitieel apparaat van ons land met een Vrouwe Justitia in 

bruidsjapon. 

 Nu ik vandaag met loden schoenen, maar tegelijkertijd met groot vertrouwen in de 

mogelijkheden voor de toekomst, toetreed tot het justitieel apparaat van ons land, voel 

ik mij geïnspireerd door een oude boodschap over onze mogelijkheden voor 

ontwikkeling: “In de zaden van vandaag liggen alle bloemen van morgen verborgen.”  

 De bezorgdheid die ik net met u deelde kan omgezet worden in vreugde. Een 

vreugde die het verstand te boven gaat, wanneer wij willen en durven vertrouwen op de 

belofte van God dat, indien wij geloof hebben zelfs zo klein als een mosterdzaad, alle 

dingen mogelijk zijn. En met Hem zijn we in staat kloeke daden te verrichten. 

 Edelachtbaren en collega’s, daarom: Er is nog hoop voor Suriname. 

 

 

God had ik maar de macht 

een lied te zingen waarnaar men

luistert in dit wankel huis

dat zo gebarsten is en dreigt

omver te vallen in een onverhoedse nacht.

Plantage Marienburg

Corly Verlooghen  
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Every child 
comes with 
the message 
that God is 
not yet 
discouraged
of man.

Rabindranath Tagore

 

 

FAYALOBISAMENLEVING5 

 

“Mi kondre tru - mi lobi yu - yu moi tu na mi ai. A bun fu yu - mi suku tru - a ogri musu 

wai.” 

 Diepbezorgde Surinamers – en ik denk dat ik daarmee niemand in deze zaal heb 

overgeslagen, ook mezelf niet - ik heet u allen hartelijk welkom op deze vreugdevolle 

proclamatie van de Stichting Bloemen van Morgen. Het is inspirerend om te zien dat 

zoveel mensen van zo verschillende achtergrond, in een woeilige periode, reden hebben 

gevonden om tijd te maken voor deze proclamatie. Tijd is altijd een kwestie van 

prioriteit. Uw aanwezigheid hier is daarom de levende getuigenis dat wij, hoe moeilijk 

de situatie ook is, de drang en de wilskracht om een oplossing te verzinnen nog niet 

hebben opgegeven.  

 De angst en uitzichtloosheid, die onze hele samenleving vandaag zo in de ban houden, 

zijn niet in staat om ons de hoop op een betere toekomst te ontnemen. Alleen wanneer 

we samen in geloof en met liefde voor elkaar de handen ineen slaan, is er nog hoop voor 

Suriname. Die hoop heeft ons vanavond bij elkaar gebracht voor de proclamatie van de 

Stichting Bloemen van Morgen. Dus er is zeker hoop als wij niet langer met zijn allen als 

toeschouwers werkeloos aan de kant blijven staan.  

 Elk van u kan zich hier helemaal thuis voelen, want de stichting is niet het bezit van 

één persoon of van een paar mensen die met het idee zijn gekomen en beslist geen 

                                            
5 Boodschap van de voorzitter van de Stichting Bloemen van Morgen, Haliema Chandoe, bij de proclamatie van de 
stichting op 16 november 2005 in Theater Unique. 
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springplank voor een kleine initiatiefgroep of voor wie dan ook. Een ieder die mee wil 

helpen zoeken naar wegen die leiden naar een veilige toekomst voor ons land zal 

vormgeven aan de stichting.  

 Ons volk is de enige eigenaar van dit gezegend land, vol rijkdommen en hulpbronnen. 

Het is daarom de taak van elk van ons om deze ongekende ontwikkelingsmogelijkheden 

om te zetten in welvaart en welzijn voor een ieder. Het Suriname van morgen zal zijn 

wat we vandaag zaaien, zoals de inspiratiebron en lijfsspreuk van de stichting aangeeft: 

“In de zaden van vandaag liggen alle bloemen van morgen verborgen.”  

 Zaden zijn als onze gedachten, waaruit ideeën kunnen ontkiemen om ons land te 

veranderen. We hoeven alleen maar de negatieve gedachten vaarwel te zeggen en de 

positieve te koesteren om uitzichtloosheid plaats te laten maken voor hoop en 

zekerheid. Niemand zal u kunnen beletten om samen met anderen die zaden van het 

goede te planten, die morgen van ons land een prachtige bloementuin zullen maken.  

 De “Stichting Bloemen van Morgen” is geboren uit hoop en geinspireerd door de 

duizenden bloemen die zullen spruiten uit zaden die wij in de vruchtbare Surinaamse 

bodem zullen planten. Maar kan er nog hoop zijn voor een land dat het vertrouwen in de 

toekomst kwijt is? Kan er hoop zijn als we bij anderen steeds het slechte met een loep 

uitvergroten en al het goede angstvallig verzwijgen? Kan er nog hoop zijn temidden van 

zoveel wanhoop en uitzichtloosheid?  

 Al deze moeilijke vragen hebben maar één antwoord: “Ja! Er is nog hoop voor 

Suriname.” De bron van die hoop is prachtig verwoord door Rabindranath Tagore: 

“Every child comes with the message that God is not yet discouraged of man.” Elk kindje 

komt met de boodschap dat God nog niet ontmoedigd is in de mens. Elk kindje is de 

drager van het bericht dat de Schepper de mens nog niet heeft opgegeven. Die hoop 

wordt vandaag vertaald in de Stichting Bloemen van Morgen. Als onafhankelijke 

instelling stelt zij haar deuren wagenwijd open voor alle Surinamers die bereid zijn 

samen, met een toekomstgerichte blik, te zoeken naar een oplossing voor een volk dat in 

wanhoop leeft in een vastgelopen land. 

 Hoop wordt pas werkelijkheid, als we samen alle moed vatten en besluiten niet langer 

werkeloos toe te zien door elkaar de hand te reiken; door steun bij elkaar te zoeken en 

elkaar vast te houden, om samen van Suriname een mooi en waardig land te maken. 

Moed, doorzettingsvermogen en de wil om samen verder te gaan zullen elk obstakel 

kunnen trotseren.  



Stichting Bloemen van Morgen 

 

16 

 

 Veertien jaar moest Shri Rama in het grote bos ronddolen met zijn vrouw Sita, die 

zelfs werd ontvoerd. Moses moest zijn volk leiden door de Rode Zee en de woestijn. 

Jesus stierf aan het kruis om weer te verrijzen. Mohammed werd uit Mecca verjaagd en 

achtervolgd, en moest zijn toevlucht zoeken in een grot, dat beschermd werd door een 

spinneweb dat voor de ingang werd geweven om zijn vijanden op een verkeerd spoor te 

brengen. Steeds heeft het goede uiteindelijk gezegevierd, als de wil en het geloof er 

maar is. Het kwade is nooit sterk genoeg om het goede te overwinnen, nergens in de 

wereld, en dat zal in Suriname ook níet gebeuren.  

 Die moed, die we zo hard nodig hebben, kunnen we putten uit woorden in Jozua 

hoofdstuk 1 vers 9: 

“Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig?  

Sidder niet en weest niet verschrikt,  

want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.”  

Wie verplicht ons om de omstandigheden te accepteren waaronder wij leven? Wie 

verplicht ons om alsmaar te blijven hopen op een welvarend Suriname dat telkens als 

een illusie uitblijft, terwijl multinationals met tevredenheid en voldoening door onze 

natuurlijke hulpbronnen hun inkomsten vermenigvuldigen. Het is nimmer de wil van 

onze Schepper dat wij gebukt zouden gaan onder vrees angst en armoede.  

 Hebben wij niet het democratisch recht, ja zelfs de sociale en morele plicht, om 

datgene dat goed is voor onze natie te kiezen en datgene waar wij als volk in geloven te 

realiseren? Niemand zal ons in de weg mogen staan, wanneer wij kiezen voor vrede, 

harmonie en rechtvaardigheid om langs die weg onze doelen te bereiken. 

 Sterk en moedig moeten we zijn, want vandaag is er een antwoord nodig op de 

noodkreten van de Surinaamse moeder die de wereld van haar kinderen ziet 

verschrompelen. Er is antwoord nodig op de onuitgesproken smeekbede van de 

oudsten onder ons, voor zij zullen gaan rusten, om degenen die hen zo lief zijn 

beschermd achter te laten in een land dat toekomst heeft.  

 Is dit het Suriname waar onze voorouders zo hard voor gewerkt en geleden hebben 

onder de tropenzon? Dit is niet het land waar we van droomden dertig jaar geleden, 

toen we op 25 november, na donkere eeuwen van kolonialisme, slavernij en 

dwangarbeid, met trots op eigen benen gingen staan. Dit is niet het Suriname dat we aan 

onze kinderen mogen achterlaten.  
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 Vandaag staat ons eigen bestaan en de wereld van onze kinderen heel nadrukkelijk op 

het spel. We mogen daarom niet langer als het graf zwijgen. Niemand heeft dat 

duidelijker verwoord dan Martin Luther King. “A time comes when silence is betrayal.” 

Er komt een moment waarop de stilte van het zwijgen gelijkstaat aan verraad.  

 We kunnen niet langer werkeloos aan de kant staan op een zinkend schip, terwijl 

rivaliserende groepen elkaar bestrijden in een estaffette om de macht, in plaats van 

samen ons schip voor de zeebodem te behoeden. In plaats van een rustig leven te leiden 

na zovele jaren van inspanningen en hard werken, kan het lot van de jeugd en hun 

toekomst ons niet met rust laten.  

 Wij kunnen geen genoegen nemen met adviesjes als: “Je moet nu maar leuke dingen 

gaan doen. Waar maak jij je toch zo druk om? Kijk maar naar andere landen, daar gaat 

het slechter. Alles komt wel terecht.” 

 Waarom moeten wij die vol rijkdommen zitten ons alleen vergelijken met landen 

waar het slechter gaat, terwijl andere landen door onze natuurlijke hulpbronnen er 

beter van worden. De jeugd die wij hier voor ons zien zitten is reden genoeg om alle 

negatieve opvattingen zo snel mogelijk overboord te gooien. Als onze krachten ons 

verlaten hebben, moeten zíj hoopvol verder kunnen.  

 Onze blik moet toekomstgericht zijn, in het belang van onze samenleving, maar 

bovenal in het belang van onze kinderen. De Stichting Bloemen van Morgen zal het 

zwijgen waar Martin Luther King voor waarschuwt doorbreken met een platform voor 

discussie, reflectie en dialoog in een zoekproces naar een veilige toekomst. Alsmaar 

terugblikken en treuren over gemiste kansen zal ons verder verlammen als 

samenleving. Laten we daarom de trauma’s van de historie achter ons laten en werken 

aan onze bestemming als volk. Het verleden kunnen we niet veranderen, maar aan een 

toekomst kunnen we bouwen in een land dat ons bindt. 

 Maar waar staan we op dit moment? Dertig jaar Onafhankelijkheid, met telkens weer 

een stuivertje verwisselen van de macht, heeft ons gebracht naar een vastgelopen 

pratilobisamenleving.6 

 Over de pratilobicirkel hoeven wij nauwelijks te spreken. Elke dag opnieuw ervaren 

we de polarisatie in een tweespalt die ons land verder verscheurt, die vriend ophitst 

tegen vriend, familie tegen familie, alleen maar om macht dat verworden is tot het 

                                            
6 Pratilobi is een kruid in Suriname dat als een miniatuur-naaldboom tot een halve meter groeit. Volgens de 
overlevering brengt het kruid alleen onenigheid, tweespalt en zelfs echtscheiding, en mag het daarom nooit in huis 
gehaald worden. 
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uiteindelijke doel, waarvoor alles moet wijken. Overal om ons heen zien we hoe moreel 

verval leidt tot een alarmerende criminaliteit en hoe maatschappelijke ellende leidt tot 

depressie en zelfmoord.  

 Niemand kan alle schuld aan een ander geven voor een situatie waar we met zijn allen 

verantwoordelijk voor zijn. In een huis waarin geen vrede heerst kan het goede niet 

gedijen. Hoeveel meer geldt dat niet voor een heel land?  

 Dit is daarom het moment om de pratilobisamenleving definitief achter ons te laten; 

voor eens en voor altijd. Het antwoord is de fayalobisamenleving gebaseerd op inbreng, 

vrede en echte democratie, waarbij niemand wordt uitgesloten van participatie in de 

besluitvorming, en een ieder deelt in het genot van de vruchten van onze inspanningen. 

Een fayalobisamenleving biedt geen bescherming door dievenijzer, maar zal ons 

beschutten door liefde voor elkaar en wederzijds respect in een waardig en veilig land.  

 Fayalobi zal ervoor zorgdragen dat onze talloze rijkdommen leiden tot productie, 

ontwikkeling en welzijn, in plaats van steeds op aalmoezen van elders te wachten. 

Alleen fayalobi kan nog hoop en perspectief bieden voor ons land, want alleen dan 

zullen we de somberheid van vandaag ver achter ons kunnen laten. Dan is macht niet 

langer een doel, maar een middel vanuit een grenzeloze liefde voor land en volk.  

 De Stichting Bloemen van Morgen zal zich richten op het bouwen van de 

fayalobisamenleving. Met geloof in God, liefde, moed en met vertrouwen in elkaar zullen 

wij bouwen aan een rechtvaardige samenleving. Met daadkracht, creativiteit, toewijding 

en een democratische instelling zullen we de samenleving bouwen die we allemaal diep 

in onze harten koesteren.  

 Om dat te realiseren heeft de Stichting Bloemen van Morgen ten doel in een sfeer van 

harmonie, saamhorigheid, wederzijds respect en verdraagzaamheid, een onafhankelijk 

platform voor dialoog, discussie en reflektie te bieden aan de samenleving voor een 

open toekomstgericht zoekproces, om van Suriname een respectvol en waardig land te 

maken, waarin morele waarden en sociale rechtvaardigheid hoog staan aangeschreven 

als pijlers van goed bestuur, ontwikkeling en vooruitgang van het Suriname van 

morgen. 

 In de Stichting Bloemen van Morgen zullen we samen de vraag beantwoorden hoe we 

van een pratilobisamenleving komen tot een fayalobisamenleving. Dat is natuurlijk een 

belangrijke vraag, want het heeft te maken met het voortbestaan van onze samenleving.  
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 De Stichting, als een forum voor een gemeenschappelijk zoeksproces voor een ieder, 

is geen politieke organisatie. Zij is een huis voor iedereen, dwars door alle barrieres 

heen die steeds overal in de samenleving als drempels worden opgeworpen. Om haar 

autonomie te bewaren zal het centrum van de stichting worden opgezet met de 

vrijwillige ondersteuning van de groep ‘Vrienden van de Stichting Bloemen van 

Morgen’, waar een ieder reeds vanavond deel van kan uitmaken.  

 De stichting zal een ontmoetingsplaats zijn voor een ieder, ongeacht hun 

opleidingsniveau, beroepsactiviteit of politieke, religieuze of maatschappelijke 

voorkeur, om samen te zoeken naar nieuwe praktische wegen voor ontwikkeling en 

vooruitgang.  

 Aan Shrinivasi, die dit bloemenfestijn met ons is komen vieren, willen wij daarom 

zeggen: Dit land hebben wij inderdaad gekozen! “De latere geslachten” dat zijn wij hier. 

In het getij van de dagen en nachten zullen wij de zaden planten die spoedig van 

Suriname een grote fayalobituin zullen maken, zonder wortels van wanhoop.  

 Niemand zal ons kunnen tegenhouden, want de kracht om het te laten slagen draagt 

elk van ons in zich, zoals Trefossa zegt: “angri fu gro priti buba fu siri.” De drang om te 

groeien maakt de sterkste kokosbast kapot. Die kracht draagt elk van ons in zich. 

Niemand, geen macht op aarde, zal dat wat door God gezegend is ooit kunnen stoppen.  

 Iedere overwinning wordt behaald met zelfvertrouwen, onbevreesdheid en moed. 

Gooi uw angsten overboord. U bent nooit alleen. De Here onze God is aldoor met ons om 

ons te schragen, te beschermen en te ondersteunen. Liefde voor macht zal Suriname 

niet kunnen redden, maar alleen de macht van de liefde zal ons land weer op poten 

zetten.  

 

A time comes 

when silence

is betrayal.

Martin Luther King
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Voor jou het edelste goud van Suriname
een symfonie van duizend vogels in
Guiana en een boeket van fayalobi bij
het stuwmeer waar ik te wachten sta.

Corly Verlooghen

 

 

DOELSTELLING 

 

De Stichting Bloemen van Morgen heeft ten doel in een sfeer van harmonie, 

saamhorigheid, wederzijds respect en verdraagzaamheid, een onafhankelijk platform 

voor dialoog, discussie en reflektie te bieden aan de samenleving voor een open 

toekomstgericht zoekproces, om van Suriname een respectvol en waardig land te 

maken, waarin morele waarden en sociale rechtvaardigheid hoog staan aangeschreven 

als pijlers van goed bestuur, ontwikkeling en vooruitgang van het Suriname van 

morgen.  
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Een recht-
vaardige 
samenleving, 
daar gaat 
de Stichting 
Bloemen van 
Morgen voor.

...a bun fu yu mi suku tru 
a hogri musu wai...

 

 

 

FAYALOBIBOODSCHAP7 

 

“Er is nog hoop voor Suriname.” Dat was de boodschap in 2005 bij de proclamatie van 

de Stichting Bloemen van Morgen, en met dezelfde woorden heet ik u vanavond als één 

grote familie van harte welkom.  

 Hoop is een opdracht om nee te zeggen tegen moreel verval, tegen onrecht, tegen 

minachting voor ons volk, tegen vriendjespolitiek en corruptie, tegen maatschappelijke 

ondergang. De hoop van vandaag kan morgen vervlogen zijn, als we werkeloos blijven 

toezien hoe alles verder kapot gemaakt wordt. Hoop is de opdracht aan u om samen met 

andere positieve krachten een nieuwe fayalobisamenleving in Suriname te bouwen.  

 Wij leven als volk in tijden zonder vreugde, zonder solidariteit, zonder veiligheid, 

zonder perspectieven voor ontwikkeling en zonder uitzicht. Suriname is een 

vastgelopen samenleving met een pratilobipolitiek die al zestig jaar als een magneet van 

macht het slechte aantrekt en het goede afstoot.  

 Kan er nog hoop zijn in een samenleving die de beste vrienden tot vijanden maakt, die 

veelbelovende jongeren het pad van de criminaliteit en zelfmoord op stuurt, die morele 

waarden laat vervagen, die egoïsme tot een deugd bombardeert? Kan er hoop zijn in een 

land waarin de corruptie onze rijkdom tot een vloek maakt? Kan er nog hoop zijn als het 

vertrouwen dat het ooit beter zal worden elke dag verder gaat wankelen?  

                                            
7 Fayalobiboodschap gebracht door de voorzitter van de Stichting Bloemen van Morgen, Haliema Chandoe, op vrijdag 
16 november 2007 in Ons Erf, ter gelegenheid van het tweejarig bestaan van de stichting. 
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 Het antwoord van onze fayalobiboodschap is: “Ja, er is nog hoop!” Als we vandaag 

beginnen om de zaden van succes, voorspoed, vertrouwen en liefde voor elkaar te 

zaaien, kunnen wij samen een andere samenleving bouwen. 

 Waar is het Sranan gebleven dat Max Nijman zo mooi voor ons bezingt? Waar is het 

land waarover Anton de Kom vanuit ballingschap schreef: “Sranan mijn vaderland. 

Eenmaal hoop ik u weer te zien. Op de dag waarop alle ellende uit U weggewist zal zijn.” 

Terwijl Trefossa ons via ons volkslied oproept ‘Sranan gron e kari un’, worden we 

alsmaar bedroefder, want de naam van Suriname heeft een sombere klank gekregen. 

Shrinivasi schrijft: “Mijn liefste, je bent Suriname, de slendang voor dit eenzame hart.” 

Waar is dat land dat ons met liefde omringt gebleven? 

 Fayalobivrienden, de grenzen van geduld en berusting zijn overschreden voor een 

gelovig, vredelievend, lankmoedig en geduldig volk, dat lang bereid was moeilijke tijden 

te accepteren en zware beproevingen te doorstaan met grote offers. Maar het offer om 

onze toekomst kwijt te raken en om het land waar onze kinderen in moeten wonen voor 

onze ogen kapot te zien gaan, dat offer zijn we niet bereid te brengen. Wij zijn in staat 

een omwenteling ten goede teweeg te brengen, als wij moedig opstaan en vastberaden 

een vuist maken om te voorkomen dat het mooie schip Suriname zinkt. 

 Daarom is nu het moment aangebroken voor ons als volk om als enige eigenaar van 

Suriname ons land terug te eisen en eigenhandig, met zo’n overvloed aan rijkdommen, 

het waardige en mooie land te bouwen waar wij recht op hebben. Wij weigeren langer 

toeschouwer te zijn van onze eigen ondergang. Wij zijn het verplicht aan ons nageslacht 

om een waardig Suriname achter te laten, waarbij gezucht en geweeklaag nooit meer de 

boventoon zullen voeren in een land dat bruist van de mogelijkheden. Dan zal de naam 

Suriname nooit meer in mineurstemming worden uitgesproken, maar luiden als een 

klank van blijdschap tussen rode fayalobi’s, van horizon tot horizon, een klank van 

liefde, solidariteit en trots. 

 De tijd is aangebroken om het tij te keren. Wij moeten antwoord geven op de 

noodkreet van de Surinaamse moeder, de wanhoop van de Surinaamse vader, de 

aanhoudende roep van de Surinaamse jeugd, de klaagzang van onze seniore burgers. 

We kunnen niet langer doof zijn voor de stem van ons volk. “A time comes, when silence 

is betrayal”, herinnert ons Martin Luther King. Er komt een tijd dat stilte gelijkstaat aan 

verraad. 
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 Vanuit deze diepe bezorgdheid van ons volk, roept de Stichting Bloemen van Morgen 

u vanavond op om wakker te worden en op te staan om samen met anderen al het 

positieve dat wij nog bezitten te bundelen om te werken aan de fayalobisamenleving. 

Volg de stem van uw eigen geweten, luister naar de smeekbede van uw kinderen. Sta op 

en durf te lopen. Misschien bent ú wel de leider waarop uw volk een beroep zal doen om 

in dienstbaarheid het vaandel voor ons allen te dragen. 

 Een bundeling van de talloze eerlijke en positieve krachten die we nog bezitten zal 

ons in staat stellen een einde te maken aan een nachtmerrie die tot wanhoop drijft. Wij 

hoeven niet bevreesd te zijn, want onze Schepper heeft ons niet een geest van angst of 

vrees gegeven. 

 Creatief, met durf en vastberadenheid, zullen wij nieuwe wegen moeten uitzetten 

naar de toekomst, zoals een prachtig gedicht in het Spaans ons voorhoudt: “Caminante 

no hay camino, se hace camino al andar.” Wandelaar er is geen weg, al lopend maak je 

de weg. De weg dat zijn de sporen die je achterlaat, de sporen op land, de sporen op 

water, de sporen in de geschiedenis. Als u daarom naar huis gaat, kijk dan naar beneden 

en zeg tegen uzelf met vastberadenheid: “Deze grond waarop ik loop is van mij en zal 

van mijn kinderen zijn.” Maar weet dan dat u daarmee tegelijk een belofte hebt gedaan, 

de belofte om het werk te helpen verzetten dat geen dag langer kan wachten. 

 De Stichting Bloemen van Morgen biedt aan de hele samenleving het onafhankelijk 

platform aan dat nodig is voor deze diepgaande dialoog, discussie en reflektie over een 

open toekomstgericht zoekproces om van Suriname een respectvol en waardig 

fayalobiland te maken; een land waarin morele waarden en sociale rechtvaardigheid 

hoog staan aangeschreven als pijlers van goed bestuur, ontwikkeling en vooruitgang 

van het Suriname van morgen. Samen zullen wij een manifest moeten schrijven van 

liefde, vrede, harmonie en ontwikkeling die de wegen uitzet naar de rechtvaardige 

fayalobisamenleving, waarin ons volk nooit meer een toeschouwer wordt, maar altijd 

deelgenoot zal zijn in de besluitvorming. 

 Het ligt aan ons om samen de fayalobisamenleving te bouwen, waarin onze kinderen 

met liefdevolle zorg kunnen opgroeien met een gevoel van zekerheid en veiligheid om 

hun potenties en dromen te realiseren in een leefbaar en waardig land waarin morele 

waarden en solidariteit de basis vormen. 
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 Een onmetelijke liefde voor ons land en volk, een grenzeloos vertrouwen in onze 

potenties en een onwrikbaar geloof in de steun van de Almachtige zal ons samen in 

staat stellen aan alle uitdagingen het hoofd te bieden om de fayalobisamenleving te 

bouwen in de echo van ons Volkslied: 

… Strei de’f strei wi no sa frede 

… Gado de wi Fesiman … 

 

 Rest nog één brandende vraag. Waarom zal wat in 60 jaar niet kon worden bereikt, nu 

ineens wel lukken? Inderdaad, het systeem van de pratilobisamenleving waarin wij 

leven kan geen oplossing bieden en als wij dat niet definitief waarwel zeggen zal dat ons 

nog eens 60 jaar in gevangenschap houden. De oplossing is daarom de fayalobi-

samenleving, en dat wil ik u in een korte presentatie voorhouden.8 

 

SURINAME IS NIET VERLOREN

WANT…

In de zaden van vandaag 

liggen alle bloemen van morgen verborgen.

Stichting 

Bloemen 

van 

Morgen

 

 

  

                                            
8 Een presentatie in PowerPoint volgde.  
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SLIDE UIT DE PRESENTATIE “SURINAME”9 

 

 

Eigen en partijbelang
Groepsbevoordeling

Corruptie en omkoperij
Egoïsme en arrogantie 

Rancune
Uitverkoop hupbronnen 
Wederzijdse beschuldiging
Vriendjespolitiek-regelarij

Polarisatie
Etnische politiek

MACHT IS DOEL

Algemeen belang
Onbaatzuchtigheid

Eerlijkheid
Transparantie

Rechtvaardigheid
Integriteit

Saamhorigheid
Gerechtigheid

Welvaart voor het land
Welzijn voor een ieder

MACHT IS MIDDEL

BESCHIMPING VAN HET LAND 

BESPOTTING VAN SURINAAMSE VOLK

ACHTERUITGANG

ONZEKERHEID

AFHANKELIJKHEID VAN BUITENLAND

DRUGSECONOMIE 

DEPRESSIE

ZELFMOORD

CRIMINALITEIT

PROSTITUTIE

VASTGELOPEN SAMENLEVING

MOREEL VERVAL

GEEN TOEKOMSTPERSPECTIEF VOOR LAND EN VOLK

STICHTING BLOEMEN VAN MORGEN

GELOOF IN GOD
LIEFDE
MOED

TOEWIJDING
DAADKRACHT
CREATIVITEIT
SOLIDARITEIT 

VERTROUWEN IN ELKAAR
DEMOCRATISCHE INSTELLING

VERHEFFING VAN HET LAND

RESPECT VOOR SURINAAMSE VOLK

VOORUITGANG

VEILIGHEID    

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

VREUGDE 

INITIATIEF EN PRODUCTIVITEIT

ONTWIKKELING EN ZELFWERKZAAMHEID 

ZELFVERTROUWEN

HARMONIE

RECHTVAARDIGE SAMENLEVING

MORELE WAARDEN HOOG

GEGARANDEERDE TOEKOMST VOOR ONZE KINDEREN

REDDING

FAYALOBIPRATILOBI

GOD ZIJ 
MET ONS SURINAME

HIJ VERHEFT 
ONS HEERLIJK LAND

NODIG

 

                                            
9 Slide 6 uit de Powerpoint-presentatie getiteld “Suriname”, bestaande uit 17 slides, die ter afronding van de 
Fayalobiboodschap werd gepresenteerd op 16 november 2007. 


