
    Lijst van meest gezochte personen ( Most Wanted List) 

                                      
Ronny Rattan alias “Kleine”    Pearl Morgenstond alias “Kabouter”        Danny Koempai alias “Ba Denny”                                                                                     

veroordeeld tot 11jr gevangenisstraf               veroordeeld tot 14 jr gevangenisstraf                    gezocht voor diefstal met geweldpleging 

voor gekwalificeerde diefstal en                        voor moord en gekwalificeerde diefstal             en verkrachting. 

overtreding vuurwapen wet                             Bijz.Kenmerk: Aan de rechter onderarm             Bijz. kenmerk.: Aan zijn bovenlip heeft hij 

Gesignaleerd te Albina omgeving                   heeft hij “OUTLOCK” getatoeëerd.                     een litteken van een snijwond. 

Papatam .                                                          Gesignaleerd te Marowijne omgeving                 Verplaats zich tussen Albina en Frans Guyana. 

                                                                          Perika .                                                                  Gesignaleerd te Sabonier in Frans guyana. 

                                                  
Cesar Adensa Diko (met en zonder bril op)                      Richard Delano Aloepoe alias “Massief”        Roland Soke alias “Rasta of Kleine 

Wordt gezocht voor diefstal met geweldpleging.                     Wordt gezocht voor diefstal                      of Antenne”. Wordt gezocht voor  

Bijz kenmerk.: Rechteroog is klein. Kan haast niet                  met geweldpleging. Heeft soms               diefstal met geweldpleging. 

 open gaan. Verplaats zich tussen Albina en Frans Guyana.   zgn rasta haardracht. Gesignaleerd           Verplaats zich tussen Albina en Frans Guyana 

Gesignaleerd te Sabonier Frans Guyana.                                     in het distrikt Sipaliwini in de               Gesignaleerd te Sabonier Frans Guyana.                                  

                                                                                                    omgeving Selakreek. 



                                                          
                   Marlon Ernie Roel Verbond                                                    Romeo Sobe                                                      Johannas Jajo ook bekend als Steven Jajo  

Wordt gezocht voor diefstal met geweldpleging                         Wordt gezocht voor diefstal                                             alias “GOWTU”. Wordt gezocht voor 

Verplaats zich tussen Albina en Frans Guyana.                          met geweldpleging.                                                           Diefstal met geweldpleging. 

Gesignaleerd te Sabonier Frans Guyana                                     Verplaats zich tussen Albina en Frans Guyana. 

                                                                                                    Gesignaleerd te Sabonier Frans Guyana. 

 

                                       

                                                                                                    
                                                                                                    Wensely Jurgen Plein 

                                                                                                Wordt gezocht voor diefstal met  
                                                                                                 Geweldpleging. 

 

 

Als  u informatie  heeft omtrent de woon, verblijf of schuilplaats van deze personen vraagt de politie u om deze informatie zo snel mogelijk aan haar door te 

geven. De politie geeft u de garantie dat u als tipgever anoniem blijft. Doe uw burgerplicht.  Help mee  aan de veiligheid in Suriname .  

Voor informatie kunt u bellen met de recherche van het politie bureau Nieuwe-Haven op de telefoonnummers: 403645/402736/403252. 

De recherche van het politie bureau Geyersvlijt op de telefoonnummers: 451163/450635. 

De politie Centrale Meld Kamer(CMK) op het nummer 115 of de dichtstbijzijnde politie bureau.  


