Voorstelling werking vzw Marowijne
Op 30 september 2008 werd de vzw ‘Marowijne’ gesticht. Deze vzw streeft
een fondsenwerving na om projecten in het gebied Marowijne in Suriname te
ondersteunen in het kader van de stedenband Koksijde-Galibi.

Stedenband
Gedurende de voorbije jaren is dank zij de
inspanningen van o.a. de Gemeentelijke Dienst
Internationale Samenwerking in Koksijde een
stevige basis gelegd om tot een stedenband te
komen tussen Koksijde en een gemeente in het
Zuiden. Bepalende elementen waren zeker de
persoonlijke bezoeken van schepen Jan Loones
(2005) en Marc Van Thienen (2007), het
enthousiasme van zowel Fien Leerman als
ambtenaar dIS, als van de gemeentelijke raad voor
internationale samenwerking Kokos en Wulloks o.l.v.
Cyriel Caudron, als van gemeenteraadslid Albert
Serpieters.
Mede door het feit dat men in het Latijns-Amerikaans land Suriname Nederlands
spreekt werd Galibi (samen met Albina als districtshoofdstad van het district
Marowijne) in Suriname als partnergemeente voor de stedenband gekozen.
Galibi ligt aan de Marowijne-rivier die de grens vormt met Frans-Guyana. Het is een
dorp in het district Marowijne, vlak aan zee en bevolkt door authentieke Caribindianen.
Zij leven er hoofdzakelijk van de visvangst, terwijl meer en meer ook toerisme aan
bod komt dank zij de aanwezigheid van broedplaatsen van reuzenschildpadden op
hun strand.
In mei 2008 werd door een officiële delegatie van Koksijde het charter ondertekend
in Suriname. Hierbij werden alle echelons betrokken, gaande van de kapiteins van
het dorp tot en met het hoogste centrale niveau in Paramaribo, met name de minister
van Regionale Ontwikkeling.
De stedenband is een overeenkomst tussen beide partners met als doel kennis en
ervaringen uit te wisselen op heel wat gebieden. Zo zijn er contacten en acties
gepland op het gebied van milieu, energie, waterbeleid, onderwijs, visserij, …
Belangrijk hierbij is dat het in eerste instantie gaat over processen die op gang
getrokken worden zodanig dat het positieve effecten kan genereren zowel in Koksijde
als in Galibi/Alibina. Deze procesmatige aanpak impliceert dus ook dat vooral op
bestuurlijk vlak beide gemeenschappen kunnen leren van elkaar binnen het kader
van deze stedenband.
In mei 2009 wordt een officieel tegenbezoek verwacht van een delegatie uit
Suriname aan Koksijde.

Projecten
Het is duidelijk dat hiernaast ook een aantal
specifieke infrastructuurnoden bestaan in de
partnergemeente.
Zelfs
al
kent
deze
gemeenschap enige groei door een toenemende
aandacht
voor
o.a.
het
ecotoerisme
(reuzenschildpadden), dan nog is dit dorp dat op
ongeveer een uur varen ligt van de dichtste
wegverbinding naar de hoofdstad Paramaribo niet
bij machte om heel wat (voor de verdere
ontwikkeling van gemeenschap) noodzakelijke
investeringen te doen.
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Zo is er bijvoorbeeld wel elektriciteit in het dorp wat door een generator geleverd
wordt, maar dan wel voor slechts een tot twee uur per dag. Dit maakt dat de vissers
hun ijs (nodig voor het koelen van hun visvangst) moeten halen per boot op meer
dan een uur varen in de tropische hitte…
Verder kent dit dorp ook de problemen van het wegtrekken van de jeugd uit de
gemeenschap, gezien er weinig toekomstperspectieven zich aanbieden op dit
moment.
Het dorp wordt evenwel bestuurd door een raad van wijzen die met een gezonde
visie de problemen wil aanpakken.
Zo zijn ze ervan overtuigd dat wanneer kan gezorgd worden voor een betere
infrastructuur, er meer bestaanszekerheid kan komen en dat de overlevingskansen
van de dorpsgemeenschap groter worden.
In die zin richtten zij jaren geleden reeds een vrouwencentrum op waar de vrouwen
van het dorp hun eigenhandig gemaakte kralenkettingen, kledingstukken en andere
stukken te koop aanbieden aan de ecotoeristen.
Een constante in de door hen opgestarte projecten is het bewaren van hun eigenheid.
In die optiek weren ze dan ook elke grootschalige aanpak. Kleinschalige projecten,
gedragen door de ganse gemeenschap moeten een duurzame oplossing waarborgen
voor de leefbaarheid van hun dorp en hun stam.

vzw Marowijne
Voor de verdere uitbouw van hun projecten zijn uiteraard fondsen nodig.
De budgettaire mogelijkheden van het land zijn heel beperkt en het spreekt voor zich
dat een afgelegen gebied dat bevolkt wordt door een kleine etnische minderheid, vrij
weinig van deze middelen naar zich ziet stromen.
De gemeenschap is dus voor de meeste projecten aangewezen op eigen middelen en
buitenlandse steun.
Ten einde de stedenbandwerking tussen Koksijde en Galibi te kunnen ondersteunen
met het begeleiden van projecten, werd door enkele enthousiaste stichters een
vereniging zonder winstoogmerk opgericht werd met de naam ‘Marowijne’. De naam
van de vzw verwijst duidelijk naar het ruimere kader (stedenband) en het
‘actieterrein’ waarin de werking zich kan situeren.
Conform de bepalingen opgenomen in haar statuten, stelt de vereniging Marowijne
zich tot doel alle operaties en projecten die de stedenband, de verstandhouding en
de samenwerking tussen de gemeente Koksijde-Oostduinkerke (Vlaanderen, België)
en de gemeenten Galibi & Albina (district Marowijne, Suriname) kunnen versterken
en verbeteren.

De
oprichters
(vlnr)
;
Albert
Serpieters
(lid),
Cyriel
Caudron
(secretaris/penningmeester), Marc Van Thienen (voorzitter) en Jan Loones (lid)
zetten de stap om deze vereniging in het leven te roepen als complementaire
structuur die versterkend kan werken aan de stedenband.
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Fondsen
In eerste instantie wordt gedacht aan het ondersteunen van concrete plannen om het
vrouwencentrum in Galibi uit te breiden. Deze uitbreiding zou een dubbele functie
kennen. Er is nood aan meer ruimte om de vrouwen voorlichting en scholing te
geven, maar anderzijds zou men het vrouwencentrum (dat centraal in het dorp ligt)
tevens willen de functie toekennen van bezoekerscentrum. Er is op dit moment
inderdaad geen centrale plaats waar ecotoeristen enige info kunnen krijgen omtrent
o.a. de schildpadden, de leefwijzen van de indianen, de sjamanen,….
Een dergelijk toeristisch luik aan het project veroorzaakt zeker een
multiplicatoreffect. Goed geïnformeerde mensen geven ook juiste info door aan
nieuwe potentiële bezoekers van het dorp, die op hun beurt de kleine economische
activiteit van het vrouwenhuis helpen uitbouwen.
Een zeker even belangrijk project waar de vzw Marowijne zich wil voor inzetten is het
voorzien van een studiebeurssysteem. Het dorp kent een zeer groot aantal kinderen.
Deze genieten van een lagere schoolopleiding in het dorp zelf, maar moeten voor
verdere studies naar Albina en zelfs naar Paramaribo. Het is voor velen onder hen
onbetaalbaar om verder dan het dorp te gaan studeren. Tevens kan vastgesteld
worden dat heel weinig jonge mensen die verder studeerden terugkeren naar hun
dorp. In die optiek wil de vzw een duurzaam systeem op touw zetten waarbij
beloftevolle jongeren van het dorp een (bescheiden) beurs gegeven worden in ruil
voor een verbintenis dat zij hun opgedane kennis terugbrengen naar Galibi. De
dorpswijzen hebben een aantal kandidaten op het oog die in Paramaribo de nodige
vakkennis zouden willen opdoen en doorgeven aan de bevolking, maar het ontbreekt
hen nog aan de nodige middelen.
Daarnaast zijn de leden van de vzw ook actief in het voorbereiden van projecten ivm
drinkwatervoorziening en afvalwaterverwerking. Ook op dit vlak is heel wat werk te
doen en is expertise en financiële steun onontbeerlijk.
Gesprekken ter plaatse initiëren ook de grote nood
aan een energievoorziening 24 uur op 24. In die zin
is de vzw ook op zoek naar expertise en
investeerders om in Galibi een windmolen te
plaatsen.
Deze projecten maken zo deel uit van een ambitieus
plan
om
de
leefbaarheid
van
de
indianenleefgemeenschap in Galibi te garanderen,
zodat
dit
ook
het
werelderfgoed
(o.a.
reuzenschildpadden) ten goede kan komen.
Overtuigd zijnde van het belang een dergelijke unieke dorpsgemeenschap te
ondersteunen, twijfelt de vzw er dan ook niet aan dat fondsen kunnen gecreëerd
worden om deze noden te lenigen. Een continue inspanning van zowel de leden van
de vzw, als van de gemeente, als van elke organisatie die in dit verhaal wil
meestappen, zal er echter wel voor zorgen dat gaandeweg meerdere projecten tot
een goed einde zullen kunnen gebracht worden.
Verdere info over de vereniging en de projecten:
albertserpieters@skynet.be
jan.loones@koksijde.be
cyriel.caudron@pandora.be
marc.vanthienen@skynet.be
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