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1) Zo nodig andere rabrloenna

Het itonselen van huurlingen door Andes Medical Aid, Postbus
218, 3720 AE Bilthoven.

Door de Andes Medical Aid wordt in de landelijke dagblad-
pers een advertentie geplaatst, waarin jonge mannen die aan een
aantal eisen moeten voldoen worden opgeroepen, teneinde deel te
nemen aan een viertal medicijn-transportexpedities, welke medio
april 1983 moeten plaats vinden "ergens" in Zuid-Amerika.

Naar aanleiding van het bovenstaande wordt gereageerd waar
bij net volgende duidelijk wordt.

Na het ontvangen van een stencil met een groot aantal vra-
gen, voornamelijk gericht op mogelijke militaire ervaring, gezond
heid en overige vaardigheden volgt na beantwoording een schrifte-
lijke uitnodiging op 10-3-1983 te 14.30 uur om voor een aanvul-
lend gesprek te verschijnen in het gebouw Christelijke Sociale Be
langen, gevestigd Kromme Nieuwe Gracht 39 te Utrecht.

De ruimte van de A M A blijkt gevestigd in een vrijwel lee
staand kantoorpand, waar een gesprek plaats vindt met een man die

zegt direct dat de A M A - Nederland jonge
militairen zoekt die, in tegenstelling tot het geadverteerde, als
vrijwilliger mee willen doen aan het gewapend begeleiden van
transporten erts, tin etc. en waarvoor een weekgeld wordt geboder
van / 1500,-.

Bij aankomst in Zuid-Amerika, het desbetreffende land wore
niet genoemd, worden de gerecruteerden in het bezit van wapens
gesteld en het Jjuistedpel vani^teactie medegedeeld. De nadruk
wordt gelegd op het ô SffifeffirbnvSft' guerrilla-aanvall en.

Op de vraag naar wat meer garanties en van wie het initia-
tief uitgaat voor deze zaak wordt niet nader inge-
gaan. Bepaalde garanties kunnen niet worden gegeven.

Bijgevoegd in fotocopie enkele krantenartikelen over
A M A - Nederland, de advertentie van deze organisatie, de uit-
nodigingsbrief alsmede enkele artikelen over MELIESIE, Arjan
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vtiJdlngBfaad en de
Heratel Democrat!* Surinam*
oatkennen met M. In contact te

(Van een onser verslaggevera)
BILTHOVEN — De Binnenlandae Veilighelda-

dienst (BVD) onderzoekt of de oud-conunaado Ar«
Jan M. uit Hula ter Meide bezig la een legertje
huurllngen te werven door een coup In Suriname.
De afgelopen week belegde M. een aantal "aolllcl-
tatie-avonden", waarop enkele honderden avontu-
riers en een aantal oud-commando'a afkwamen.
De huurltngcn zouden volgende maand xnoeten
vertrekken.
Om da huurllngen te lokkea
plaatate M. de afgetopen we-
ken in MII aantaT dagbladen
een advertentie. WMurln de fie-
tteve organUatle "Andea Medi-
cal AkTiAMA) Jonfe maimen
oprlep voor enkele "xeer
boelende expedltiean tn Zuld-
Amerlka. Wie op de adverten-
tie tMgeerde kreeg eea vra*
r-nf Duller toemetuurd,

ur. roof&l milltelre erva-
nng ea fyileke en mentale
kraeht werd gelnformeerd.

AMA.Nederland blljft ilch
ook In dlt formuller veraelrat*
lea aehter "portbui 218" la.
Btlthoven. die op naam van M.
Wljkt te staan. De "expedttlee"
zouden de deetaemera (eea
cent kosten, AMA cou allee be-
talen.

Twee weken geleden werd
bekead dat Arjan M^ die ccr-
der al rijn dleiuten aaabood
aan de Ubanese majoor Had-
dad, ook adrealijaten van de
Engelbra<;ht Van Nasaauka-
êrne In Roosendaal gebrulkte

om oud-commando's vooc de
"expedltlea" te Intereaserea.

In opdracht van welke orga-
niaatie Arjan M. de dure wer-
vingr heeft op;ezet la nog nlet
duldelijk. De Surlnaamae Be-

Aaavankeltjk deed M. het
vobrkomen dat de -expeditlea"
werden feflnanclerd door de
farmaceutiache Induatrte om
bepaalde medieljnen utt te tea-
tern. Deae Industrie ontkende
tea atelttcate ieta met de xaak
van doea te hebben. Later ael
hij weer dat de "expeditlele-
den" tranaporten van Wella
Parfo aoudea moeten beveiU-
gen. Ook dlt bedrtjf ontkent dlt
tea itelllfate.

Waar de "expedltlcs" preciea
naartoe aouden gaan bleef on-
duldelljk; M. aoemde teikena
weer andere laaden in L>atljna
AmerUca. Opvaliend to dat in
de vraffenlljat gelnformeerd
werd of men enrarlng heeft ffe-
had met "grondvenetmaeht-
nea". Volgena tngewljden wor-
den Bier In huurllngenkringen
pantaerwagena mee bedoeld.
Opvaliend la eveneena het ater-
ke accent dat wordt gelegd op
het "goed kunnen xwemmea'1.
Blljkbaar moeten de expeditle-
leden awenunend brede rlvle-
ren overateken.

Arjan ML. die In het verleden

I Ml'

(•linn (• mikiat MM w «MM« tM *MlMa» »•• ••
l»nlU Mtrttlk «• «»««»r»«r««.

i «• tMrt«l*«ni...<

_ j advertentie die avonturiers moett lokken en de
vragenlijst die de "expeditieleden" kregen toegestuurd.

ook RhodeaW tljn dienaten aou I morgen onberelkbaar voor
hebben aaaneboden. waa van- | commentaar.



OUD-MILITAIR WERKT MET FICTIEVE ORGANISATIE

Huurlingen voor Suriname
™ -' \hjLL*Lu»k uK

Van onze verslaggever
CLEMENS GRAAFSMA

AMSTERDAM—In opdracht van een nog onbekende organisatie is
de 25-jarige oud-commando Aijaa Meliesie uit Bflthoven bezig huur-
lingen voor Suriname te werven. Het gaat hierbq om honderd vrUwil-
ligers, die medio april moeten afreuen. Dit is donderdag door een guerrul
betrouwbare bron bevestigd. Een woordvoerder van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst (BVD) wilde als offirieel rommfntaar slechts kwjjt
dat ..de zaak de aandacht heeft van de BVD". Om het onderzoek niet te
belemmeren wilde" hjj g6Mi Vtf deft uiHtoMiagffn doen.

De oud-commando, die in het verle*
den zqn diensten heeft aangeboden aan
de Libanese majoor Haddad en aan Rho-
desie, maakte bu het werven van de
huurlingen gebruik van een ficdeve or-
ganisatie, Andes Medical Aid (AMA). In
uitgebreide advertendeeampagnes en
door het aansclirijven van voormalige

nando's, riep deze organisatie vrjj*

Aigelopen woensdag. op een spetiaai
voor pud-commando's bewgde avond,

dttdec

De vrffwiOfBCR waieu nodigont eewa-
net

door de jungle.
Over de opdrachtgever wilde de oud-

slechtskwijt dat het om een groot trans*
portbedriif ging. Alleen op de bijeen-

werd de naam van het Amcrikaanse
transponbedrijf Wells Fargo genoemd.

eurs de vrachtwagent van de
• -n

het hete plan tegenover tat
echter ab "

di( (tin, die een wetkyeigi xnliug van
1500 gulden zouden

De woordvoenter van dfc hi Atlanta ge*
Pablo Uriarte, zei

willigen op om mcdicijnen
boeren in het Andesgebergte in Zuid-
Amerika te breagen. Mdieric liet daar-
bij doorachemeren dat dh gebeurde in
opdracht van de fannacendicfae indns-
trie. Een woordvoerder van deze be-

Uit de honderden vrijwilligers die
door deadvHtentief vrerden aancetrok-
ken. heeft de pud-commando in deafee-
lopen weken een adectie gemaakt op
gnn4 van leeerervarinc en fysieke qm-
ditk. Tegenover deze groep gaf Melierie
op sollkitade-avonden in de a^elopen
week grif toe, dat AMA niet bettoad en

was on avonturiers te V*-

Op andere avonden was Meueaie nuv
der gul en werden beloning
honderd gulden in het voor
steld. Ook het doel en de af te leggen
afttanden varieerden nogal op de ver-
achiOende avonden. Zo werd ChiB ge-
noemd, maar ook Peru, Bolivia en Equa-
dor. De t̂t keer noatt aan abtand van
slechts tweehonderd kilometer worden

de andere keer ging het om
enk*w dnizmden kilometers

vesdgde
donderdag echter nieavan dergelqke
DawDOBD tat %VCtCQ CB OBMDlflflattlUk XuD
juridische a&Wing te zullen tnschake.
len. nWe organiseren inderdaad dit
aoort gewapende transponeo. maar van
dit geval weten we abtoluut nieu a£ Ak
er inderdaad iets dergeujk* aan de band
was. bad ik bet zeker geweten," aldus
de woordvoerder van WeQs Fargo.

Ook een betrouwbare bron in Neder-
landverweetdenieuwekzmgvanMe-
liesie over het doel van de expedMe
naar bet rlik der {abelen. Volgens deze

MELIESIE

worden, ging het wel degenjk om nron-
selaru voor Surinaae".

Welke mogeliike Surinaamse groepe-
ring in ons land de actie op touw herft
gezet, wilde hij echter nog niet kwiit \l de Bevrudingsraad als de actie- i

groep Herstel Democratie, ook wel de '
groep-Wormer genoemd, ontkende iets i
met de plannen van doen te hebben. Ook 1
zeiden ze niet te weten waar Meliesie de {
financiele middelen vandaan haalt Zjjn j
wervingscanipagne en de reiskostenver- i
goedingen voor de tientallen sollicitan- i
ten moeten hem tot nu toe vele duizen-
den .guldens hebben gekost Meliesie ,
wilde donderdag geen commentaar ge- '
ven.

o\\T
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~Leider 'medische expeditie"1:

'Killen zal ik niet.
uit de weg gaan'

HUIS TER HEIDE — Een
kast van een hula, waarvan het
interieur een kolonlale afeer
adsttt, op een flinke lap grond
tacWute ter Heide: hier woont
—. met cijn vader — Arjan M.
(MK die in opdracht van nog
onbekenden bezlg sou cijn een
lefisrtje huurlingen te werven
voor een coup In Suriname.
Maar de oud-commando is nlet
thuta, hij is "ergens in het
land" druk in de weer met het
voorbereiden van de "ntedi-
sche' expeditie" naar Zuld-
Amtfrika. Een "expeditie". die
inttiiddelB de warme aandacht
vat» de BVD heeft.

Wle Is die Arjan M.. wlena
vader al met grote verhalen
over de oorlog in Indie waa
thulagekomen? Vorig jaar
atond hij nog vol trota ("ik
krijg,een kick van d« oorlog")
10 \&\d Pa
•Tuj don same* met d« Ha-
^' Ton Hoogduln — "h*t

van het Laakkwar-
. - als huurUaf bij d* U-

batfeto majoor Haddad had ge-
meHL

Vttt ctjn gysnnaaiumopleiding
studeerde hij nog een Jaar
rechten voordat hij cijn
"thuis" vond bij de groene ba-
retten. Ajan M., vorig jaar:
..MQri vader heeft drie jaar in
Indie' gevochten. Dan word je
ala~ broekle lekker gemaakt
met" die verhalen. Over kanv
pongs die overvallen en ultge-
moord werden. Dan denk je:
dat IS toch elgenlijk het ware
leven' he. In dienst is dat ge-

, voel alleen maar aangewak-
kerd."

En daarna: Jk wllde al een
hele . tijd huurling worden.
Bent dacht Ik aan het vreem-
dellngenlegloen, maar het be-
roerae la dat Je dan voor vijf
Jaar moet tekenen. Ik heb een
Reef de Rhodeslsche ambaaaa-
de geachreven. Ik wllde naar
Haddad. Het killen zal ik niet
uit de weg gaan." Aldus de
man die nu een "medische ex-
pedlUe" naar Zuid-Amertka
wil Leiden in het Panorama-In-
terview.

De trip naar Ubanon liep op
nieta uit, al werd Arjan er
uiteral opgewonden bij het cten
van cpveel militairen: nVan die
lid's'word ik helemaal gell,
als Ik dat cie geeft dat co'n
spanning. Dan moet Ik er ge-
wooh mjhoren,"

Delte man wtl nu, coals hij
het "Itt cijn advertentie voor-
•telt, met vter medlcljn-trana-
portexpedltiea de Andes door
om er de boerenbevolking te

steunen. Maar al snel glngen
geruchten over ronselarij voor
Suriname dc ronde doen.

Geinteressccrden in de "ex-
peditles". waarvan de kosten
geheel voor rekenlng van
AMA-Nederland couden ko-
men, kregen telkens andere
verhalen over het doel van de
expeditie voorgeachoteld: dan
weer moest men naar Bolivia,
dan naar Equador, dan naar
een ander land. In huurlingen-
cafes in Brussel had men in
ieder geval de advertentie met
aandacht gelezen. En oud-
commando's kregen een per-
soonlijke uitnodiglng van hun
vroegere maat. De BVD raakt«-
gemteresseerd."

Til mil DiUssels huurllngen-
caf6 schatert men om alle ver-
halen over mcdiache expedi-
ttes. nWie een grondverzetma-
chlne kan bedienen. waarom
hij yraagt, kan ook in een
pantserwagen rijden," zegt
men daar. ..En ala Je goed kunt
Bwemmen, coals hij etat, kun Je
ook een grensrlvier over
cwemmen." En dan, langs de
neus weg: nZiJn er in Suriname
nlet een paar grote rivieren?"
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AndM Medical Aid (AMA)
De AMA orgarwseert wederom dit law steunaktMtaitan
ten behoeve van de boerenbevolking rond het Andes-
gebergte in Zutd-Amerika. Madto april zulten 4 medt-
cijn-transportexpedities hurt weg zoeken door dit moei-
lijke gebted. Op deze wijze brengen AMA-vrijwilltgers
hulpgoederen naar de bevolking rondom deze berg-
ketan. t>e AMA is ean a-poltteke organisatie welke met
behulp van diverse particuHeren zonder tussenkomst
van rageringen of aridere poNtiake groeperingen naar
goederen rechtstraeks aan de mensen aldaar verstrekt.
Ter voorbereidlng en urtvoering van deze 4 expedites
zoekt AMA-Nedertend contact met JONGE MANNEN
welke voktoen aan da volgende eisen:

- goad kunnen samenwark«n met anderen.
- feeftijd 19-24 jaar.
- mantaal en fysiek sterk.
- goede zwemvaardigheid.
- bij voorkeur ongehuwd.
- praktisch ingesteld.
- minstens 6 waken beschikbaar.

De heen- en terugrets ateook de verzorging gedurende
deze primitive rnaar zeer boetende expeonies koman
geheel ten koste van de AMA.
Bent u gemteresseerd? Sctwijt dan snel naar:

AMA-Nederland
Postbus 218

3720 AE Bitthoven
U ontvangt dan z.s.m. ons aanrneWingstormujier.
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Betreft: Andea Medical Aid (AMA)

Bek«nd ie geworden dat reflectanten op d« advertentie ran AMA die
de organisatie in een aaatal dagbladen had geplaast in Utrecht
ontvangen worden door

vertelde dat AHA namens een transportfirna
mensen tracnt te recruteren die een nineralentransport door &uid-
Amerika moeten beveiligen. Voor wapens zal worden gezorgd. De reis
zou vermoedelijk door Bolivia en •feru gaan. Ueelnemers ontvangen
f.1500,— per week. Voor kleding etc. moet zelf worden gezorgd
doch de been- en terugreis worden door AMA betaald. In totaal
hoopt AMA zo'n 100 liefhebbers te vinden. Het transport zal half
april plaatsrinden.
Medio maart zullen de deelnemers nader bericht ontvangen over
vertrek en andere details.

200 A OS
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MEDICIJNVERVOER NAAR ANDES
' ' f^

\\7f*'PTTwent

voor Z-Amerika
(Vanonze verslaggever)

BOOSENDAAL/UTBECHT — Onder oud-com-
mando's door het hele land is beroering ontstaan door
een brief van de organisatie Andes Medical Aid
(AMA) uit Zeist. In de brief worden de cud-comman-
do's uitgenodigd om mee te doen aan vier transport-
expedities van ,,medicamenten" naar de boerenbevol-
king rond het Andesgebergte in Zuid-Amerika. '

tADVERTENTHS)

Handmade systeem

maat38t/hi47

deb*
verwacht

Weersvoruitzichten voor don-
derdag tot en met maandag.

Half tot zwaar bewolkt en
mogelijk regen. Donderdag nog
liebte vorst. Middagtempera-
tuur oplopend tot 7 graden.
Verwachtlngen voor:
Vrijdag: zonnige perloden;
neerslagkans 30 procent; tempe-
raturen tussen 2 en 7 graden.
Zaterdag: veel bewolking;
neerslagkans 50 procent; tempe-
raturen tussen 4 en 7 graden.
Zondag: neerslagkans 50 pro-
cent; temperaturen tussen 4 en
7 graden. . .

De beroering Is veroonaakt
door het felt dat AMA een
volstrekt onbekende organisa-
tie Is en wordt geleld door Ar-
Jan Melisie (24) uit Zeist. Hij is
een oud-contmando, die sinds
zijn afzwaaien bij het korps
commandotroepen (KCD in
Roosendaal meer dan eens
trachtte ais hvnrling in onder*
meer Rbodesit en bij de
christelijke militie in Libanon
van majoor Haddad aan'de slag
te komen.

Melisie beweert dat luj de
oud-commando's aan de hand
van adresUJsten van het KCT in
Roosendaal heeft benaderd.
Een onderzoek gisteren heeft,
aldus kazemevoorllchter. kapi-
tein Den Blggelaar, niet uitge-
wezen hoe Melisie aan die Ujsten
gekomen is. ,,Zeker niet op aan-
vraag, want dat doen we niet".

De aangeschreven oud-com-
mando's hebben, gezien Melisies
verleden, ernstige twyfels of het
om een bonaflde onderneming
gaat Het gerucht gaat dat luj
bezig zou zyn een huurlingenle-
ger te vormen, dat in Suriname
ingezet zal worden.

Ouders van de merendeels
jonge groene baret-dragers vra-
gen zich bezorgd af waar de ex-
peditie in verzeild zou kunnen
raken.

,,Stel dat ze in Bolivia lets te
maken krijgen met de cocaine-
business die daar welig tiert,
dan kan er van alles gebeuren",
zegt de vader van een 19-jarige
ex-commando uit Roosendaal.

Deze man heeft overigens in-
formatics ingewonnen en heeft
de indruk overgehouden dat het
om een operatic gaat die wel
goed in elkaar zit ,,Het is inder-
daad een expeditie van medicij-
nen. De financiering wordt ge-
daan door een grote farmaceuti-
sche onderneming en eerrbedriJI
dat de expedititieteriteiT-ttt an'

expeditiedelenfirma b<J deze
betrokken zou zUn.

Aijan Melisie weigert com-
mentaar te geven, omdat hU in
een artikel in De Volkskrant van
zaterdag jL in een kwaad
daglicht zou zUn gesteld. In dat
artikel ontkent Melisie dat Jon-
ge mensen worden geworven
voor huurlingenactivitelten
maar bevestigt wel indirect dat
mj met dubieuze medicamenten
op step gaat Een eerdere expe-
ditie die deze ex-huurling op
touw zette om dezelfde artikelen
uit te gaan delen op de FilippiJ-
nen liep In bet honderd. wegens
protesten dat deze bewoners als
proefkonijnen gebruikt zou wor-
den.

regelinj
(Van <

partementaire redactle)
DEN HAAG — De beide rege-

ringsfracties CDA en WD en
de kleine recfatse partijen steu-
nen de kabinetsvoontellen om
bijstandtrekkers met een eigen
hula tegemoet te komen. De*
fracties, samen een Kamer-
meerderbeid, knnnen ilch vin-
den in -de nleuwe plannen van
staatssecieUris De Graaf (soci-
ale taken) blerover.

De Unkse oppositie verwerpt
de plannen, omdat deze te wei-
nlg soelaas zouden bieden. Me-
vrouw Oroenman (D'66) heeft
inmiddels aangekondigd een de-
bat in de Tweede Kamer uit te
wiUen lokken. De staatssecreta-
ris heeft het voomemen de nieu-
we regeling In te voeren via een
algemene maatregel van
bestuur, die niet door de Kamer
behoeft te worden goedgekeurd.
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J debilt
verwacht

Weersvoruitzicbten voot don-
derdag tot en met maandag.

Half tot zwaar bewolkt en
mogelijk regen. Donderdag nog
lichte vorst. Middagtempera-
tuur oplopend tot 7 graden.
Verwachtingen voor:
Vrtjdag: zonnige perioden;
neeralagkans 30 procent; tempe-
raturen tussen 2 en 7 graden.
Zaterdag: veel bewolking;
neerslagkans 50 procent; tempe-
raturen tussen 4 en 7 graden.
Zondag: neerslagkans 50 pro-
cent; temperaturen tussen 4 en
7 graden.
Maandag: neerslagkans 50 pro-

•fcerit; temperati^erillussen S en
6 graden.
uniiiniiiiiiiitniiiiiiiiiniiiuiiiiiniiiiiniiiimn
Europees wcerrapport

neeral
M»x. algrl
temp. 24 uur

Anutcrdun onbew. tft 0 mm
DeBUt onbew 1ft Omm
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cud-commando's aan de band
van adresUJsten van bet KCT in
Roosendaal heeft benaderd.
Een onderzoek gisteren heeft,
aldus kazemevoorlichter.kapi-
tein Den Biggelaar, niet uitge-
wezen hoe Melisle aan die UJsten
gekomen is. ,,Zeker niet op aan-
vraag, want dat doen we niet". •

De aangeschreven oud-com-
mando's hebben, gezien Melisies
verleden, ernstige twUfels of bet
om een bonafide ondernemlng
gaat Het gerucht gaat dat hij
bezig sou zljn een huurlingenle-
ger te vormen. dat in Surtname
ingezetzal worden.

Ouders van de merendeels
jonge groene baret-dragere vra-
gen zich bezorgd af waar de ex-
peditie in verzeild zou kunnen
raken.

,,Stel dat ze in Bolivia lets te
maken krtjgen met de cocaine-
business die daar welig Uert,
dan kan er van alles gebeuren",
zegt de vader van een 19-jarige
ex-commando uit Roosendaal.

Deze man heeft overigens In-
formaties ingewonnen en heeft
de indruk overgehouden dat bet
om een operatic gaat die wel
goed In elkaar zit. ,,Het is inder-
daad een expeditie van medicij-
nen. De financiering wordt ge-
daan door een grote farmaceuti-
sche onderneming en een bedryi
dat de expedmtWtehten^tti an-
dere uitrustingsstukken
meegeeft om te htten testen". |

De voorzitter van de overkoe-
pelende organisatie van de far-
maceuttsche industrie Nefanna,
Jan Cornells Banders, zegt dat
bet een onmogelijke zaak is dat
er een Nederlandse geneesmid-

regelir
(Van once

parlementaire rcdactie)
DEN HAAG — De belde rec

rincsfraeties CDA en WD <
de kleine rechtse parttjea ste
nen de kabinetsvooratellen o
bUstandtrckken net een eip
huta tegemoet te koaten. I
fraeties, samen eea Kaon
meerderheid, kunnen rich vi
den in -de nienwe plannen vi
staatssecretaris De Graaf («x
ale zaken) hierover.

De linkse oppositie verwer
de plannen, omdat deze te w
nig soelaas zouden bieden. M
vrouw Groenman (D'66) he
Inmlddels aangekondigd een (
bat in de Tweede Kamer uit
wUlen lokken. De staatssecre
ris heeft bet voomemen de nit
we regeling in te voeren via e
algemene maatregel v
bestuur, die niet door de Kan
behoeft te worden goedgekeui

Onderwijs
Nijmegen in
actie:leerlingei
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ZuM-Amertca. Madto aprt zuNen 4
aken door dM moe»-cttn-tramportexpedltles hun wag zo

qkê eeMd. Op dew wifn bengen AMA-vrijwiHigers
hulpoo0d8f6n naw dv twvokcino rondom daw bero-
krtan. De AMA fe can a-poiweke otganisatie wefce met
behulp van dlwerae particuKeiwi zondar
van rogaringan ol andar* poNNaka oroeparingan haar

?oederen rechWreeKt aan de nwnsan aldaar verelrakl.
er voorfaergidino en uttvoaring van daze 4 expadtties

zoakl AMA-Nedertend contacTmel JONGE MANNEN
weice voktoan aan de vokjanda aiaan:

voortceuf ongahuod.
• T * j.ngecwKi.

mlntlens 6 weken besctWkbsar

Oe haen- en tentgreis ataook de verzorg
daze primttle»e maar zear boetende
geheei ten koste van de AMA.
Bent u gefntef esseerd? Schnjl dan anal naar
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13.00-14.00
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Waar ztt dte aupertnele

werfct***ma*r
prkna kan •uMrefen?<f«ei

De ood-caannando's kregen van hem

&

Verwlg van
ofande-

re vaDei in Peru of Columbia, maar dat
moet nog uitgencbt worden, DC ben

Domett VmW bet werven
'. Op de vraag of Suriname

in de rondreis at. antwoorde hjj: Jtat
Ujkt me niet to".

Del
met de naun van iemand. die

van bet cebndk hierran niet op de
hoogte was. n Vorige maand kreec ik bet
venoek van een nenecr Aijanoni mee
te werken aan een dunuraef project*

Toen ik Kins piateu, werd ik gffonfrop-
teerd met allerlei dingen die niet klop-
ten. Zo werd bet reisdoel niet cenoemd

erachter zhten. fir werd vaag _
nerd dat bet am een commercied 1
lang gmgt waar de farmaceutisclie in-

acbter sat. Voor nfl deed de

ki brieven stand. Het is een vies aak-
je". aldus de zegsman die niet met name
genoemd wfloe worden.

In bet vngenfonnuber aan de end-

Img aan de dag gekgd voor de fjrsieke
toestand en de mibtaire ervaring van de
betrokkene. Zo moesten functie, perio-
de en oaderdeel omscbreven worden.
Bo toesten kandidaten b
zwenunen, fysiek en mentaal sterk zUn
en onder meer de vraag beantwoorden
of ze ervaring hadden met grondvenet-
machines. Arjan Uebede; Jiet b ah^d

met draglines, buDdozen en dergeujke
machines overweg kunnen. Het korot
wel eens voor dat je ce nodig bebt en m
de valeien tref je weinig mensen aan die

van Deooett • Uit soort
worden met uit Nederland

mecgenomea, nmaar staan er sons", al-
dus Melieae.



moet nog uitgaocht worden. DC j>en
Keen aamfiiinnfn V4uw bet- wei'ven
.0 menwD". Op de vmc of Soriname

in de rondreb at. antwoorde hfc Jtat
Ujkt me ntet »**.

brief hierbjjwasonder-
oc ABftDt WD ICOB&&QB die

bet gebruOt biervan met op de
boogte was. -Vorige maand kraeg ik bet
veiioek van een meneer Aijan on
te werken aan een charitatief project.

Toen ik ging praten. werd ik geconfron-
i met aDerki dingen die niet klop-

ten. Zo werd bet refadod met gmoemd
en odk de namen niet van de meuea die
erachter atten. Er werd vaag genigga
reerddat bet omeen comnmcieei be-
iang ging. waar de fannaceutiidte m-
' achter at. Voor auj deed de
deur dkht dat nujn naam al onder auer-
lei brieven Mood. Het it een via aak-
|ew. aMus de xegsman die met met name
genoemd wOde warden.

In bet vragenformnfieraan de oud-
ommando's werd een grate bdangttel-

ling aan de dag gekgd voor de fjrsieke
toestand en de mflitaire ervaring van de
betrokkeae. Zo rooesten'mnctie. peno-
de en onderded omitlireven wwdca.
Bovendien mqesten kandidatenkunnen
xwemmen, rjsiek en menttal yterk ajjn
en onder meer de vraag beantwoorden
of te ervaring badden met grondveraet*

, , — rtiF^ •• A^£^«* ^tf».lij^—1»^ U^^ ^m alitfjimacnines. Arjan unniciie, ̂ nei • mno
gemakkeiyk on mensen te htbbtii die
met draglines, bulldoxen en dergeojke
machines overweg Inmnen. Het komt

eens voor dat je xe nodig bebt en in
de valeien tref je wemigmen
oMr vcfitmo vui hcobm * Hit i
•ipporatcn worden niet vit Ncdctirad

dusMdiecie.
dvoerden van bet

A^H^HM ______ g..—a«B»i • n tli • ii il • nDODC voor oonnaniB onuceiMn
ren kts met de saak te makcn te

aan,dan-wyzen v/fl dat at Door bmir-
ingentestttrenkrfacJeeeDBieanital-
ffeet. waarbti bet ene gewdd bet

re uitlokt". aldut de i
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OB t« beginnon willen wij ons aait U voorstellen: wlj zijn ceo jonge organisatie,
welke een vrij en onnfhankelijk, deraocratisch Surlname voorstaat; al onze in-
Spennlngen zijn daarop gericht. Mede gezien de succesvolle resultaten, geboekt
la de afgelopen jaren. kunnen wij zeggen dat zowel de organisatie als de reall-
sattt v«n de bevrijding en heropbouw van ens land Surinane niet lang meer op
zich zal lat«n wachten.
1W.J b«*Cbikk«n over Jcwalltmtief uitstekende nilitaire deskundigheid, verworven
d.a.v. gericht* campagnes, gcpubliceerd in o.a. "The Soldiers of Fortune",
H*ra3Ld Tribune etc.
Met verbatingwekkende in d«z« is dat er multinationals zijn die onze do«lst«l-
lingen willea ondersteunen. Hinder verbaring*«kkend is het indien U begrijpt
dat d*t« »ultinationals hun hulp niet voor niets aanbieden, doch daarentegen
verwachten dat wij bet land zullen verkopen. D.w.z, dat tij dan bet recht willen
hebben op d* nxneraien en grondstoifen van Suriname. U begrijpt dat dit rvu juist
dat^ene is vat wxj niet villen; de mineralen en grondstoffen zijn van het Suri-
naamse volk en zo zal het blijven. Dat hulpverlening niet helemaal gratis kan
zijn begrijpen wij ceer goed; een en ander dan we! in het redelijke. Wapens, uit-
rnsting en inlormatie kosten geld, heel veel geld. Teneinde U een beeId te gev«a
vaa de orde van grootte van d«rgelijk« bedragen, kunnen wij U bedragen tonen
sanenfestel-d ABA de hand van inlormatie ons gegeven door de buitenlandse kontak-
ten, lees: Intelligence-Aeency.
Gezi«n de onlangs uitgesproken rede van de President van de Verenigde Staten
Ronald ReaLgan in zijn "State of the Union", waarin hij plechtig beloofde alle
vrijaeidsstTijders waar ook ter wereld, in hun strijd tegen het coawunisne te
zullen eteunen in weIke vons dan ook, en nede gerien een vrij recente uitspraak
van hen in een interview net de Washington Post, menen wij dat de overwinning
op het regime Bouterse een kwestie van tijd is. Wat betreft het ailitaire poten-
tieel van de legerleider Bouterse, da«r hoê ea wij niet ven w«jtker te liggen.
Bel«ngrijk daarentegen is bet te weten dat Khaddmfi "Lybia" thans lonkt naar de
legerleider Bouterse en dat niet Bet nobele bedoelingen. Deze plannen dienen
uiteraard *« worden verijdeld, want indien KhaddaXi zijn sin krijgt, sal dit
desastreuxe gevolgen inhouden voor de Surinaaase bevolking en is de springplank
naar de Verenigde Staten een feit. Pit zijn feen veronderstellingen doch bikkel-
harde feiten.
Wmt wij HOdig hebben is financiele draagkracht, teneinde wapen* te kunnen kopen.
De kontakten voor eventuele wapenleveranties zijn er en ook de blauwdruk, als-
«ede Ae: te volgen strategic.
Wij zullen dlegenen die ons daadwerkelijk hebben gaholpen een voorkeursbehan-
deling geven pft betrekking tot bun handelsbelangen in Surinam*.
Daar t«g*no»er «taat vanzelfsprekend de uiterste diacretie enanoniailtelt die
wij onze "backers" waarborgen. Wij spreken hierbij de hoop uit te aogen rekenen
op Ow bulp en cteun voor een onafhankelijk en democratiach Surinane.
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