
de dorpshoofden het eerste glas 
zuiver drinkwater konden tappen. 
In de indianencultuur staat Moeder 
Aarde centraal. Het eerste glas wa-
ter werd dan ook, conform hun tra-
ditie, aan Moeder Aarde gegeven. 
De mensen konden het nauwelijks 
geloven. Veelvuldig klonk de kreet: 
“Jaaa, a watra kon!” Een mijlpaal 
in de stedenbandwerking Koksijde-
Galibi met als drijvende kracht het 
vierspan schepen Jan Loones van 
Internationale Samenwerking en 
de beheerders Marc Vanthienen, 
Cyriel Caudron en Albert Serpieters, 
die inmiddels voortwerken aan 
andere projecten: studiefonds, 
boekenfonds, ontwikkeling van het 
vrouwenhuis.

Meer info: lees het Galibi-dagboek 
van het VMW-team op 
www.vzw-marowijne.net

Stedenband met Galibi in Suriname
Dankzij Koksijde & VMW veilig
drinkwater voor 800 indianen!
Onze gemeente Koksijde heeft sinds 2008 een stedenband met het district Marowijne in het Zuid-Amerikaanse land 
Suriname. Daarbij gaat de meeste aandacht naar het carib-indianendorp Galibi. Van meet af aan werd gefocust 
op een aantal domeinen zoals jeugd, visserij, toerisme, onderwijs, energie en drinkwater. Voor dit laatste item is een 
reuzenstap gezet: eind mei werd voor het eerst drinkwater van Moeder Aarde uit het kraantje getapt!

Galibi haalde tot voor kort het 
drinkwater uit open waterputten 
die regelmatig overspoeld werden 
door het zoute oceaanwater. Dan 
moesten de dorpelingen drinkwa-
ter aansleuren uit een naburig dorp 
op meer dan een uur varen over 
de rivier… De droom ontstond in 
2009 toen de gemeente Koksijde 
en de vzw Koksijde-Marowijne een 
enthousiaste partner vonden in de 
directie Buitenlandse Projecten van 
de Vlaamse Maatschappij voor 
Watervoorziening (VMW). 
Uniek in dit verhaal was de onver-
wachte hulp van de andere zijde 
van de Marowijnerivier, in Frans-
Guyana. Op die plaats stond een 
ongebruikte maar nog perfecte 
drinkwaterzuiveringsinstallatie. 
Onderhandelingen leidden tot een 
schenking van al dat materiaal aan 
Galibi. Met mankracht werd alles in 
het voorjaar van 2011 overgevaren.

Officiële regeringssteun
Op aanwijzingen van de VMW 
werden op verschillende diepten 
vijf putten geboord tot meer dan 
dertig meter diep. Het opgepomp-
te water bleek van goede kwaliteit! 
Er werd een watertoren gebouwd 

en een zonepanelenpark voor de 
energie voor filters en pompen. Be-
gin 2012 volgde de aanleg van het 
leidingennet zodat elk huis (200) 
een aftappunt zou hebben.
In mei installeerden vijf man van de 
VMW in drie weken tijd de pompen 
en bouwden ze de zuiveringsin-
stallatie op. Hiertoe hadden ze 
weken voordien een container 
volgestouwd met materiaal (t.w.v. 
100.000 euro) en vanuit Vlaande-
ren verscheept.

Historisch moment
Het team, onder leiding van Frank 
De Poortere en Ortwin Deroo heeft 
letterlijk dag en nacht doorgewerkt 
om dit titanenwerk te klaren. Ze 
moesten vaak “hun plan trekken”, 
want werken in een jungle, ver 
van alle comfort en bevoorrading 
is niet zo simpel als hier. Met de 
hulp van ongeveer 15 mensen uit 
dorp werden de aanvoerleidingen 
getrokken naar de zuiveringsin-
stallatie, terwijl de elektrische en 
andere technische kanten van de 
zaak door de techniekers van VMW 
uitgevoerd werden.
Op dinsdag 22 mei beleefde Galibi 
een historisch moment wanneer 

De mannen van de VMW tijdens de vergadering met de Surinaamse overheid op het 
kabinet van minister Betterson van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.

Trots met het eerste drinkwater…


