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in Suriname

Uitvoering van projecten op schema
DOOR ERIC DELANGHE
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KOKSIJDE – Zaterdag 25 mei vertrok een uitgebreide Koksijdse
delegatie naar Suriname om in het kader van de stedenbandwerking enkele lopende projecten en processen op te volgen. De delegatie werd eerst ontvangen door directeur Ifna Vrede van het ministerie van Regionale Ontwikkeling, vervolgens door Commandeur
Cecil Waal van Korps Brandweer Suriname, waarna koers gezet
werd naar het district Marowijne.

De 12-koppige delegatie bestond
uit Jan Loones, Albert Serpieters,
Frederic Devos, Bjorn Cools, Ides
Leys, Marc Ville, Yvonne Koenig,
Cyriel Caudron, Frank De Poortere, Jan Coemelck, Marc Van Thienen en Christine De Vliegher.
Sinds 20 jaar is Oostduinkerkenaar en delegatieleider Jan Loones
actief bezig met internationale samenwerking. Zo’n tien jaar geleden ontdekte hij het Zuid-Ameri-

kaanse Suriname, de vroegere Nederlandse kolonie. De ontdekking
mondde uit in een stedenband tussen Koksijde en het district Marowiijne, met bijzondere aandacht
voor het indianengebied en de
schildpaddendorpen van Galibi.
De bloeiende stedenband werd erkend en financieel ondersteund
door de Vlaamse overheid. Jan
Loones vertelt : “Ik wil er toe bijdragen om Vlaanderen en Suriname dichter bij elkaar te brengen.
Suriname, met zijn diversiteit van

Koksijdse brandweerwagens

De onderwijzerswoning in Galibi was in vervallen toestand. Een nieuwe woning
moet het mogelijk maken om leerkrachten naar Galibi te halen. De bouw ervan is
gestart in 2012, de oplevering gepland voor september 2013. Tijdens het bezoek
werd vastgesteld dat de werken goed gevorderd zijn en dat de eindafwerking nog
een kwestie is van enkele weken geduld. De toekomstige bewoonster juf Dayenne
kreeg inmiddels al een bord waarmee de namen van de donoren herinnerd worden,
met name de vzw Koksijde-Marowijne en Provincie West-Vlaanderen.
(EDK)

De twee brandweerwagens die eind vorig jaar te Koksijde overgedragen werden aan
de brandweercommandant van Albina zijn binnenkort operationeel. “De voertuigen
worden deze maand nog van Paramaribo naar Albina gereden”, aldus luitenant Marc
Villé die deel uitmaakte van de delegatie. De voertuigen zijn gekeurd, verzekerd,
voorzien van een nummerplaat en aangepast aan de brandslangen die hier in gebruik
zijn. Marc gaf aan de collega’s officieren van Paramaribo nog een uiteenzetting over
het project Smart@fire.
(EDK)

VZW Marowijne en de stedenbandwerking werden hartelijk ontvangen door leerkrachten
en kinderen. (Foto EDK)

Project studiefonds

Sinds vorig jaar drinkbaar water

De twee Koksijdse brandweerwagens worden binnenkort in gebruik genomen. (Foto
EDK)

GRATIS VIP-ARRANGEMENT voor
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Wilt U gratis genieten van een onvergetelijke dag te midden van de beste renners van
de wereld, dat kan! Bij aankoop van een Scatto fiets uitgerust met Shimano Ultegra of
Ultegra Di2 krijg je gratis een Vipkaart voor het Natourcriterium te Roeselare op 23 juli.

VEURNE start 2 juli 2013
DIKSMUIDE start 4 juli 2013

Scatto
Mistral met
Shimano Ultegra

Computeropleidingen
beginner / gevorderd word/excel,
agrarisch ondernemen, website-ontwikkeling,
nieuwe multimedia, fotobewerking, Twitter,
Facebook, veeportaal, e-loket,
landbouwprogramma’s...

Agrarische opleidingen

Meer data en opleidingen op www.nacvzw.be
Ondersteund dr. Vl. Overheid en EU

vanaf

€1.499

Laat je culinair
verwennen dankzij
Krant van
West-Vlaanderen
en two 4 one

Ik ben zo fier dat jij mijn papa bent.

MEER INFO?
SURF NAAR WWW.KW.BE/ACTIES

Hug,
Je kleine Aurelie

Liefste papa,

Voor meer info:
www.scatto-bikes.com

Waarvan kan U genieten:
• Vrije toegang vanaf 13u. tot het Natourcriterium
• Vanaf 16u. ontvangst in het VIP-dorp
• Diverse en zeer verzorgde kaas-, vlees- en
visbuffetten
• Gevolgd door een uitgebreid dessertenbuffet
• Gratis diverse dranken en wijnen
• Toegang tot de handtekeningsessie
• Bijwonen van de wedstrijd vanop de tribune aan
de aankomst

ACTIE GELDIG TOT 15/07/2013

DB38/453310E3

Hoofd- of bijberoep, startersopleiding

➞ sectorkeuze: akkerbouw, rundvee, varkens, paard, pluimvee,
hoevetoerisme, schaap/geit, tuinbouw,...

Om het wegtrekken van de jeugd naar de grote steden tegen te gaan krijgen beloftevolle
jongeren een studietoelage uitbetaald, die hen toelaat om verder te studeren, in Albina, of
in de hoofdstad Paramaribo. Hun opgedane kennis moet terugvloeien naar het dorp zodat
de gemeenschap hiervan beter kan worden. Juffen Elisia en Santousha, beiden afkomstig
van Galibi, werken nu met de hulp van dit steunfonds als kleuterjuf in de Sint Antoniusschool in Galibi. Het was een hartelijke ontvangst door de leerkrachten en kinderen voor
de vertegenwoordigers van de stedenbandwerking en de vzw Marowijne.
(EDK)

De onderwijzerswoning zal binnen enkele weken af zijn. (Foto EDK)

Nationaal Agrarisch Centrum
0475 78 45 94
Starterscursus type A bedrijfsleiding- en overname in L&Tb

en weer ontvangen, met opbouw
van kennis en capaciteiten. In de
rand van de stedenband werd ook,
onder drijvende kracht van voorzitter Marc Vanthienen, een succesvolle projectwerking uitgebouwd, met ons eigen NGO, de
vzw Koksijde-Marowijne. In Suriname en in het bijzondeer in Galibi worden we ontvangen als familie. Hopelijk wordt de samenwerking nog lange jaren verder gezet
in wederzijdse waardering “ besluit Jan.

Tweedesteenlegging onderwijzerswoning

“Eens de watertoren is afgewerkt, zal de installatie voor 100 procent renderen”, aldus
Frank De Poortere. (Foto EDK)

Vroeger werd drinkbaar water gehaald uit een open put. Dit water bleek bij analyse
helemaal niet voor consumptie geschikt. Met de hulp van De Watergroep is nu een WPC
(Water Productie Centrum) gebouwd. In maart 2011 werden filters uit Awala-Yalimapo
(Frans-Guyana) aangevoerd. Tijdens het werkbezoek werd de installatie op punt gesteld
door Diksmuidenaar Jan Coemelck. Ir. Frank De Poortere uit Lo-Reninge kon t meedelen
dat eens de watertoren afgewerkt, de installatie voor 100 procent zal renderen. (EDK)

culturen, is ongemeen boeiend en
bovendien officieel Nederlandstalig. Het land is ook economisch,
door zijn ertsenrijkdom en de uitstraling in de Caricom, een veelbelovend groeiland, met enorm
potentieel. Koksijde heeft er intussen naam verworven, vanaf de ministeries in Paramaribo over de
kunstinstellingen van Moengo tot
de kapiteins en de indianenbevolking van Galibi. Gedurende de vijf
jaar stedenband werden delegaties
van ambtenaren en experten over
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