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de uitspraak lezen, waartoe de redactie op grond van een bezoek aan
Suriname gekomen was, dat niet alleen de prijzen, maar ook de lonen
in ons gebied hoger zijn; de Javaanse landbouwer in Suriname zou een
hogeren levensstandaard bereiken dan zijn beroepsgenoot in de Britse
Westindische koloniën, wegens het verschil in prijs der geteelde producten. En een deskundige der Interbank meende te kunnen constateren, dat het volksinkomen in Suriname hoger is dan in verscheidene
andere Zuidamerikaanse en in Aziatische landen.
Het budgetonderzoek, dat ook van belang was bij de onderhandehandelingen met de arbeiders-organisaties, is in April beëindigd; 700 a
750 gezinnen hebben er vrijwillig gedurende een zestal weken toe medegewerkt.
Evenals elders moet ook in Suriname nogal eens een beroep op het
publiek gedaan worden, wanneer er voor nodige s o c i a l e v o o r z i e n i n g e n geld te kort komt. Zo werd er te Paramaribo een collecte gehouden voor de instandhouding der „crèche", waarin sedert 1949
arbeidende moeders a raison van zes cents per dag en per kind haar
spruiten tijdens de werkuren veilig kunnen achterlaten. Er zouden
meer van dergelijke inrichtingen in de stad moeten zijn, met het oog op
de afstanden.
Het opvoedingsgesticht op Oosthuizen, waar nu 60 jongens zijn opgenomen, heeft een nieuw gebouw gekregen, waar er plaats is voor 100.
Op de begroting voor 1952 werd 60.000 gulden uitgetrokken voor een
dergelijk gesticht voor meisjes, dat op een terrein aan den rand van
Paramaribo zal verrijzen en niet te Nieuw Amsterdam, waaraan eerst
gedacht werd.
Met succes is de jeugd begonnen met in de stad oud papier in te zamplpn, alamodo toxtiolaf\-al.
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verscheept; de opbrengst zal voor een of ander sociaal doel ter beschikking gesteld worden.
Op het gebied der v o l k s h u i s v e s t i n g valt een staaltje van
eigen initiatief te constateren; er werd een spaarcoöperatie voor woningbouw opgericht, waaraan slechts personen van Creoolse afkomst,
met minder dan 3000 gulden jaarlijks inkomen, deel kunnen nemen.
Van overheidswege werd een maand vrijstelling van huurbetaling
toegezegd, als premie voor hen die in de nieuwe volkswijken Zorg en
Hoop en Beekhuizen hun huizen het netst bewoond hadden. Enkele
klachten over te hoge huur kwamen in van bewoners van Zorg en
Hoop.
De dienst der v o l k s g e z o n d h e i d is zich ook de Indianen van
het verste binnenland gaan aantrekken; een expeditie, onder twee
artsen, een bioloog en enig ander personeel, is begin van dit jaar naar
den uitersten zuidoosthoek van Suriname getogen en heeft zich op de
hoogte gesteld van den toestand der Trio- en Ojana-Indianen. Er waren
nl. klachten binnengekomen betreffende onder hen voorkomende ziekten.
De tandheelkundige voorziening in de stad had al lang de aandacht
van het bestuur; kinderen voor wie geen schoolgeld betaald wordt
werden kosteloos onderzocht en behandeld. Er is een kliniek voor
mondhygiëne en enige artsen verrichten daar het nodige, alles ten behoeve der schooljeugd. Nu is, op uitnodiging der Surinaamse tandheel-
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