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Tijdens een drukbezochte Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Organisatie van
Inheemsen in Suriname (O.I.S.) op zondag 30 oktober 2011 in de Congreshal te Paramaribo,
werd het bestuur o.l.v. Andrew Karwafodi bij acclamatie gekozen. Hiermee heeft de
organisatie voldaan aan het dringend verzoek van haar leden om haar statutaire
verplichtingen na te komen. Het nieuw bestuur werd na 19 jaar gekozen.
De vergadering werd bezocht door leden van Paramaribo en vanuit verschillende dorpen in
Suriname. Eveneens aanwezig waren Norine Bolman-Brank en Eduard Swedo, leden van het
oprichtingsbestuur van O.I.S. De VIDS was vertegenwoordigd door Lloyd Read, kapitein van
Kumbasi (Pierre Kondre). De aanwezigheid van de politie heeft voor een goed gevoel van
veiligheid gezorgd.
Deze bijzondere bijeenkomst werd voorgezeten door de voorzitter van de
verkiezingscommissie, Carlo Burke. Vanuit de ALV werd er een kiescommissie
samengesteld, welke geleid werd door Romeo Dougle.
Nadat Romeo Dougle de bekendmaking had gedaan over het bij acclamatie gekozen bestuur,
werden er voorbereidingen getroffen voor de overdracht door de oud bestuursvoorzitter
Noldus Jubithana aan de nieuw gekozen voorzitter Andrew Karwafodi.
In zijn afscheidsspeech gaf Noldus Jubithana aan dat hij heel erg blij is te mogen overdragen
aan een bestuur waarin hij het geloof heeft dat zij hard zullen gaan werken aan belangrijke
issues aangaande de Inheemsen. Hij benadrukte dat de Inheemsen een aparte mystieke manier
van leven hebben. Zij geven respect aan iedereen en mogen dat ook terugverwachten.
Bij een traditionele ceremonie geleid door de heer Cyrill van der Bosch, werden ten teken van
overdracht de nieuw gekozen voorzitter en zijn bestuur gekleed met een schouderdoek. De
oud-voorzitter Noldus Jubithana heeft bij Andrew Karwafodi nog een hoofdtooi opgezet en
hem voorzien van pijl en boog. Hiermee werd het traditioneel gedeelte afgesloten.
In de speech van de nieuwbakken voorzitter bedankte hij de leden voor hun ondersteuning.
Hij drukte de Inheemse gemeenschap op het hart om een vuist te maken en te gaan
samenwerken aan hun ontwikkeling. Hij gaf aan dat de nieuwe richting van de O.I.S. inhoudt
dat de Inheemse gemeenschap van informatie voorzien zal worden over hoe zij de
ontwikkeling zelf ter hand kan nemen en vooral niet op te geven, maar door te blijven strijden
voor de erkenning van haar rechten.
Tot slot stelde hij het bestuur voor aan de opgekomen leden. Het gekozen bestuur van de
O.I.S. bestaat uit: Andrew Karwafodi (voorzitter), Stanley Liauw Angie (1e ondervoorzitter),
Suzanne Muller (2e ondervoorzitter), Roy Kewal (secretaris), Petrus Daniel
(penningmeester), Margo Bundel-Biswane (2e secretaris), Ricky Chan Jet Soe (2e
penningmeester) en de commissarissen Oriana Trameh, Lauwrence Daniel, Just Orassie en
Germain May.
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