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Koksijde-Galibi
(Suriname) loopt als een trein

Een delegatie ambtenaren en experts, onder leiding van schepen van Internationale Samenwerking Jan 
Loones, is na een achtdaagse reis in november enthousiast teruggekeerd uit Suriname. Koksijde staat definitief 
op de Surinaamse kaart!

De ministeries in Suriname, tot het presidentieel paleis, 
weten waar Koksijde ligt!!
Koksijde staat daarmee aan de spits van de be-
trekkingen tussen het Europese Vlaanderen en het 
Zuid-Amerikaanse Suriname, derde land van de Ne-
derlandse Taalunie, en één der trekkers  van de Carib-
unie. Vandaag kunnen we ons amper voorstellen 
welke opportuniteiten dit inhoudt voor de toekomst..
Wie geïnteresseerd is in de Koksijdse Surinamewerking 
kan vrijblijvend contact opnemen met schepen Jan 
Loones, dIS-ambtenaar Mieke Mutton of met de vzw 
Marowijne (www.vzw-marowijne.net).

Op het zonnige strand onder de wuivende palmbomen een 
familiefoto van de Galibiërs uit Suriname en de Koksijdenaars 
onder leiding van schepen van Ontwikkelings-samenwerking 
Jan Loones (links).

De samenwerking met de authentieke Carib-bevol-
king uit Galibi-Marowijne komt volop tot realisaties, 
om maar de toeristische uitbouw te noemen, naast 
projecten als het studiefonds, het vrouwenhuis, de 
watervoorziening, het bostrailpad en andere.
Belangrijk daarbij is dat het convenant, waardoor de 
samenwerking wordt erkend en betoelaagd door de 
Vlaamse overheid, weer vernieuwd werd, tot eind 2013.
Voor de komende twee jaar worden er (naast toe-
risme) vooral bakens uitgezet naar onderwijs, kunst en 
cultuur, energie, milieu en decentralisatie. Voorberei-
dingen daartoe werden getroffen door de werkcon-
tacten met de ministeries van Regionale 
Ontwikkeling (o.l.v. minister L. Diko, vriend 
van Koksijde en ridder in de Orde van de 
Paardenvissers sinds zijn bezoek in augus-
tus), en van Onderwijs en Cultuur in Para-
maribo. In Galibi werd gewerkt met het 
traditioneel gezag, o.l.v. de dorpshoofden 
en het districtscommissariaat.
Een nieuw accent in de samenwerking met 
Suriname is de integrale veiligheid, waar-
voor  boeiende contacten werden gelegd 
door Nico Paelinck, meereizende korpschef 
van de politiezone Westkust.
Het leverde de delegatie uitgebreide 
persaandacht op in kranten en op TV, en 
rechtstreekse contacten met de minister 
van Justitie en Veiligheid. En straks komen 
drie hogere politieofficieren leren uit onze 
WK-organisatie. Op de luchthaven werd de ambtelijke delegatie begroet door een charmant 

ontvangstcomité in traditionele indiaanse kledij.


