
Onderwijs en milieu centraal
in de stedenband met Galibi
Tijdens de herfstvakantie reisde een Koksijdse delegatie van het gemeentelijk onderwijs en van de dienst 
Milieu en Duurzame Ontwikkeling naar de gemeente Galibi in Suriname. Onze gemeente onderhoudt al 
jaren een stedenband met de indianengemeenschap Galibi in het Surinaamse district Marowijne, aan de 
noordoostelijke kust van Zuid-Amerika.

“De klemtoon binnen de stedenbandwerking 
ligt momenteel op milieu, cultuur en onderwijs”’, 
verduidelijkt beleidsmedewerker Ina Van Thienen 
van de dienst Internationale Samenwerking. “Op het 
vlak van milieu hebben we al een hele weg afgelegd. 
Vorig jaar organiseerden we in Koksijde o.a. een 
stage afvalbeheer. Het is bijzonder om nu te zien hoe 
de opgedane kennis in praktijk wordt omgezet. Ten 
eerste wordt er hard ingezet op sensibilisatie. Ons 
onderwijs ondersteunde dat met het project Gloob, 
de wereldreiziger die in de Koksijdse scholen vertelde 
over plastic-soep in de oceanen en over zijn vriendje 
Joël uit Suriname. De workshop werd ook gebracht 
in de Sint-Antoniusschool in Galibi. De leerlingen 
maakten er kennis met een leeftijdsgenootje uit 
Koksijde.”

Wereldburgerschap
Onderwijzeres Sofie Verhelst van het 2de lj. 
gemeenteschool Oostduinkerke: “Voor de workshop 
in onze scholen werd samengewerkt met Djapo, een 
educatieve organisatie. De workshop was interactief 
gericht en dit hebben we ook zo willen brengen 
in de Sint-Antoniusschool. Daar is men echter nog 
niet zo vertrouwd met deze manier van werken. De 
aanvankelijk afwachtende houding sloeg wel al snel 
om in enthousiasme bij leerlingen en leerkrachten.”
Directeur Carine Tegethoff van de gemeenteschool 
Koksijde: “Werken naar wereldburgerschap, onze 
kinderen een ‘werelds’ bewust-zijn aanleren, dat 
is van groot belang. De 
stedenband is hiervoor een 
uiterst geschikt werkmiddel. 
Overzeese kinderen leren 
elkaar wederzijds kennen via 
kleinschalige projectjes. We 
hopen deze samenwerking 
verder te kunnen uitbouwen. 
Binnenkort komt de 
Westhoekacademie trouwens 
ook weer naar de school met 
een project.”

Twee afvalpersen
“Sensibilisatie is een eerste 
stap”, geeft diensthoofd 
Jan Vandromme van 
Mil&DO aan. “Binnen onze 
samenwerking willen we 
echter verder gaan en de 
cirkel rond maken. Vandaar 
dat we ook mee helpen 
denken hoe bv. afval vanuit 
het geïsoleerde Galibi, enkel 

bereikbaar per korjaal, opgehaald en gerecycleerd 
kan worden. Vanuit de vzw Koksijde-Marowijne zijn 
twee afvalpersen voorzien om afval te comprimeren 
en gemakkelijker te transporteren. Op de betrokken 
ministeries in Paramaribo zijn ook gesprekken gevoerd 
over de verdere verwerking van dit afval.”
Er werd van de gelegenheid ook gebruik gemaakt 
om de resultaten van de windmetingen op Galibi 
over te maken aan het ministerie van Natuurlijke 
Hulpbronnen en aan het Elektriciteitsbedrijf van 
Suriname. Beide instanties toonden zich hierover zeer 
positief. De plannen om een windmolen te plaatsen 
op Galibi worden hiermee concreter.
Onze Koksijdenaars konden ook het sanitair gebouw 
voor de lagere school, dat werd gerenoveerd met 
steun van de vzw Koksijde-Marowijne, officieel openen. 
Tegelijk werd de eerste steen gelegd voor een nieuw 
sanitair gedeelte voor de kleuterschool.

Delegatie
De delegatie van onze gemeente bestond uit 
schepen Rita Gantois, Jan Vandromme (diensthoofd 
Milieu en Duurzame Ontwikkeling), Geoffrey 
Ingouf (dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling - 
Duinenhuis), Sofie Verhelst (juf 2e lj., gemeenteschool 
Odk), Carine Tegethoff (directeur gemeenteschool 
Koksijde), stedenbandcoördinator Ina Van Thienen. 
Cyriel Caudron en Marc Van Thienen van de vzw 
Koksijde-Marowijne reisden mee op eigen kosten.

De kinderen van de Sint-Antoniusschool hielden een grote opruimactie op hun strand.


