Onderwijzerswoning in Galibi
Probleemstelling
In het schoolsysteem van Suriname is voorzien dat leerkrachten na hun opleiding voor drie jaar naar
het binnenland gestuurd worden. Voor velen onder hen is dit echter een stap achteruit ten opzichte
van het leventje dat ze kennen in ‘de stad’ Paramaribo. Dikwijls moeten zij heel wat zaken ontberen.
Lesgeven in afgelegen gebieden van Suriname is met andere woorden weinig aantrekkelijk.
Een studie van VVOB in samenwerking met het tijdschrift Klasse maakte hierover enkele reportages.
Een reden voor deze situatie kan gevonden worden in het financieringssysteem.
De lagere scholen in het binnenland, waar Galibi ook tot behoort, worden wel gesteund door het
ministerie wat de uitbetaling van de lonen van de leerkrachten betreft, maar de werkingskosten
vallen ten laste van de zogenoemde schoolgemeenschap.
Onder de werkingskosten valt ook het logement van de onderwijzers.
In vele dorpen is dit logement dan ook ondermaats gezien de gemeenschap zelf voor fondsen moet
zorgen om deze onderwijzerswoningen te bouwen.

Toestand Galibi
Galibi is hierin geen uitzondering.
De schoolgemeenschap in Galibi poogt aan fondsen te komen door de verkoop van zelfgemaakte
wenskaartjes. Het spreekt voor zich dat hiermee geen schatten vergaard worden….
Gedurende de voorbije jaren kwamen heel wat valabele lesgevers een tijdje naar Galibi, maar ze
houden in Galibi is een andere zaak…. Pijnpunt hierin is zeker de lamentabele toestand van de
onderwijzerswoningen. Een ervan is een echte ruïne en wordt gesloopt. De andere (duo)-woning
wordt nog gebruikt maar verkeert in een dergelijk slechte staat dat ze bijna onbewoonbaar is.
De schoolgemeenschap in Galibi is zich terdege
bewust van deze problematiek en zoekt in deze
materie hulp om te investeren in goede
huisvesting. Op die manier kan het aantrekken
van goede leerkrachten kleuter- en lager
onderwijs naar Galibi een feit worden waardoor
het onderwijsniveau in Galibi nog beter zou
worden. Niet alleen kan dit ten goede komen aan
de algemene ontwikkeling van de leerlingen, maar
zal zeker op langere termijn gunstige effecten
creëren voor het dorp.
Toestand van de onderwijzerswoning in Galibi …

Mogelijke oplossing
Het schoolbestuur heeft eind 2010 de opdracht gegeven om een plan te maken van een nieuwe
(eenvoudige) onderwijzerswoning gezien de hoogdringendheid.
Ter gelegenheid van de inleefreis in maart 2011 is de delegatie hiervan op de hoogte gebracht.
De plannen van deze ‘unit’ (twee onderwijzerswoningen onder een dak) werden besproken.
De structuur zou in houtskeletbouw geplaatst worden op een betonnen vloer. De twee gekoppelde
woningen worden met een eenvoudig zadeldak afgedekt. Als comfort wordt voorzien in een
leefruimte, keukenhoekje, douche en toilet en twee kleine slaapkamers. Alles in slechts 42 m²!

Financiering
De plannen worden ook overgemaakt aan de organiserende macht ten einde mogelijke
financieringskanalen te exploreren.
Binnen de werking van de vzw Marowijne wordt ook verder besproken in welke mate hieraan kan
bijgedragen worden.
In elk geval is het schoolbestuur nu bezig met het opmaken van begrotingen zodat een concreter
beeld gekregen wordt van de financiële omvang van het project.

Degelijke onderwijzerswoning in Erowarte, voorbeeld voor Galibi.

Situatie eind 2012
De bouwcommissie is geïnstalleerd en de werken zouden zo
vlug mogelijk starten.
Qua financiering werd naast de eigen inbreng ook de steun
verkregen van de provincie West-Vlaanderen.

