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Stedenband met Albina en Galibi in Suriname! (1)
Onze gemeente, meer bepaald de dienst Internationale Samenwerking, is al enige tijd bezig met de ontwikkeling van een zogeheten stedenband. Dat is een partnerschap met een stad of gemeente uit de derde wereld om elkaar beter te leren kennen en een
samenwerkingsverband op het getouw te zetten. Een “officiële” zusterband is er nog niet, maar Koksijde heeft na een ernstige
zoektocht wel zijn oog laten vallen op het stadje Albina en het dorp Galibi in Suriname (Zuid-Amerika). Dat is aan de andere
kant van de wereld, maar de officiële taal is er wel… Nederlands! Ons infoblad Tij-dingen gaat in twee delen wat dieper in op de
betekenis van deze stedenband: in een eerste deel de theorie, in een tweede deel (mei) de praktijk.
Het ministerie van de Vlaamse enkele andere instelling heeft. Een goed dienst Internationale Samenwerking
Gemeenschap kwam in 2000 met een bestuur staat voor een sterke bevol- zien dit niet als een 5-jaren plan: geen
mooi en nieuw project op de “open- king. Want een goed bestuur is een snelle actie en direct resultaat, maar
bare markt”: het gemeentelijk convenant eigen instrument dat ontwikkeling bij wel als een langzaam en duurzaam proontwikkelingssamenwerking. Dat is een haar bevolking stimuleert. Dit is eigenlijk ces. De gemeente Koksijde stelde vanaf
hulpmiddel en een kader voor de lokale democratie: “Wat we zelf doen, doen 2001 als eerste prioriteit in Koksijde zelf
een beleid en een werbesturen om een beleid rond
king uit te bouwen rond
internationale en ontwikinternationale en ontkelingssamenwerking uit te
wikkelingssamenwerking.
bouwen. Het is in de eerste
Een convenant met een
plaats een partnerschap tusbuitenlandse partner is
sen de gemeente Koksijde en
immers niet iets dat onthet Vlaams ministerie. Dat
staat na een nachtje slaministerie ondersteunt onze
pen. Ondertussen heeft
gemeente in haar zoektocht
Koksijde anno 2008 een
naar een gemeentelijke werduurzaam en erg breed
king en beleid rond internagemeentelijk beleid en
tionale en ontwikkelingssawerking rond internatiomenwerking, zowel financieel
nale en ontwikkelingssaals adviserend. Na het indiemenwerking uitgebouwd,
nen van een stevig dossier
binnen haar gemeentelijwerd Koksijde voor het eerst
ke diensten en vooral ook
geselecteerd als convenantDe mensen in Albina en Galibi leven o.m. van de visvangst, zoals wij vroeger…
binnen de eigen dIS zelf,
gemeente in 2001 (telkens
we het best!” Een goed lokaal bestuur de dienst Internationale Samenwerking.
voor een periode van 3 jaar).
bestaat uit haar eigen bevolking en staat Het convenant ontwikkelingssamenwerDEMOCRATIE IS ZELF
er het dichtste bij. Een gemeente zal er king met directe samenwerking bestaat
ook altijd zijn: een gemeente evolueert, erin op termijn een zusterband of steBESTUREN
Het doel van het convenant is eigenlijk verandert, maar blijft. Dus een gemeente denband op te bouwen tussen een stad
de bestuurskracht te versterken en daar- of stad, een lokaal bestuur in het alge- of gemeente in een ontwikkelingsland en
mee het democratiseringsproces aan te meen, is eigenlijk een duurzame partner. één hier.
moedigen. Het convenant wil ook de Er is vaak over de lokale besturen heen
lokale besturen aanmoedigen een lokaal gestapt bij het opzetten van projec- GEEN JUMELAGE
beleid uit te werken rond internationale ten rond ontwikkelingssamenwerking. Ze Belangrijk hierbij is dat een zusterband
en ontwikkelingssamenwerking. Het uit- werden er niet bij betrokken, argwanend of een stedenband niet hetzelfde zijn als
gangspunt van het convenant is dus: aan vermeden. In dit convenant wordt daar- een jumelage of een verbroedering. De
capaciteitsopbouw doen op gemeente- van afgestapt. Het geeft de lokale bestu- jumelages zijn ontstaan na de Tweede
lijk vlak!
ren de kans om hun verantwoordelijkheid Wereldoorlog. De bedoeling hiervan was
Een goed lokaal bestuur is essentieel op te nemen. Zowel hier in Vlaanderen vriendschapsbanden tussen gemeenten
voor een goede (lokale) ontwikkeling. en Koksijde, als in de zogenaamde der- en steden aan te gaan over heel Europa
Onze eigen Koksijdse geschiedenis is dewereldlanden.
met als doel “nooit meer oorlog”. Echte
hiervan een sprekend voorbeeld. Lokale
vriendschapsbanden dus.
besturen hebben meestal een bepaalde LANGZAAM PROCES
Een zusterband in dit convenant (of
meerwaarde die niemand anders of geen Bevoegde schepen Jan Loones en de partnerschap) is een samenwerkings-
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MET EEN BREDE
HORIZON

De kinderen , -let op het uniforme hemd-, gaan er naar de Sint-Antoniusschool.

verband: van partner tot partner, van
bestuur tot bestuur; van collega tot
collega. Deze samenwerking dient te
gebeuren op gelijkwaardige basis (of
toch zoveel mogelijk). De besturen doen
eigenlijk aan ervaringsuitwisseling en het
delen van kennis. Het is de bedoeling
dat dit partnerschap met een gemeente
of stad in het zogenaamde “Zuiden”
gebeurt. Deze stad gaat dus ook een
partnerschap aan met een gemeente
in het zogenaamde “Noorden”: wij.
Belangrijk hierbij is dat het bestuur en al
haar diensten centraal staan. Zowel hier
als in het Zuiden. De diensten en het
bestuur dragen deze band, ontwerpen ze
en bouwen ze uit. Het is zeker ook geen
politieke uitwisseling.
Concreet kunnen de Vlaamse lokale
besturen waar nodig hun technische en
bestuurlijke expertise delen met hun collega’s in het zogenaamde ontwikkelingsgebied en omgekeerd. Want goed lokaal

bestuur is essentieel voor de ontwikkeling van een land en van een bevolking.

PASSENDE PARTNERS

Koksijde heeft nog geen officiële zusterband. Wel heeft onze gemeente na
een grondige zoektocht en toetsing passende partners gevonden in het ZuidAmerikaanse Suriname: het stadje Albina
en het dorp Galibi. Deze beide plaatsen
liggen aan de Marowijne rivier, net aan
de kust en aan de grens met Frans
Guyana. De wederzijdse contacten lopen
al geruime tijd vlot. Er werd al heel wat
heen en weer gecommuniceerd wat de
eventuele raakvlakken zijn, moeilijkheden
en werkvlakken. Een belangrijk raakvlak
dat we nu al kunnen “verklappen” is
de taal, nl. het Nederlands. Suriname,
een gewezen Nederlandse kolonie, is
immers lid van de Nederlandse Taalunie
en de inwoners hebben gewoon het
Nederlands als officiële taal.

De
dienst
Internationale
Samenwerking laat hierbij uw
nieuwsgierigheid nog even z’n gangetje gaan! In volgende Tij-dingen
leest u meer over Suriname, Albina
en Galbi en wat de stedenband
zou kunnen inhouden.
In elk geval concluderen we dat
het convenant en het gemeentelijk
Koksijds beleid internationale en
ontwikkelingssamenwerking staan
voor een gemeente die over haar
grenzen heen kijkt. Die breeddenkend en ontwikkeld is. Die mee is
en modern. Die interesse toont in haar
wereld: zowel Europees als mondiaal.
Koksijde hecht inderdaad belang aan
de wereld, aan een brede horizon. Wat
niet anders kan als gemeente met een
prachtige zeehorizon… Vandaar dat ons
gemeentebestuur in 2001 de tijd rijp
achtte om op de boot te springen en
mee te deinen op de boeiende golven
van een puur beleid rond internationale
en ontwikkelingssamenwerking.
Omdat we allen een deel vormen van
deze wereld. Dezelfde wereld.
Meer info op www.koksijde.be/dIS en
meer info halen bij de dIS Koksijde (dienst
Internationale Samenwerking), dienstverantwoordelijke Fien Leerman, Leopold
II-Laan 2, annex oud-gemeentehuis in
Oostduinkerke (tel. 058/51.08.92, e-post
fien.leerman@koksijde.be) of bij schepen van Ontwikkelingssamenwerking
Jan Loones (tel. 058.53.30.30 of e-post
jan.loones@koksijde.be).

Tentoonstelling “Achter de spiegelbeelden “
In de abdijhoeve Ten Bogaerde loopt van woensdag 2 tot en met zondag 6 april, elke dag van 10 tot 12 en van 14 tot 17 u. de
reizende tentoonstelling “Achter de Spiegelbeelden”. Dit is een reizende tentoonstelling van vrouwenportretten met de boodschap: acht ondernemende vrouwen uit het Zuiden doen via korte videoreportages hun boeiend, aangrijpend, meeslepend
verhaal.
Het wereldkoor uit eigen streek, Belladonna, luistert deze tentoonstelling op zaterdag 5 april om 20 u. op met een optreden
(45 min.) met gitaarbegeleiding. De elf mooie vrouwen van Belladonna en het thema van hun liederen past uiteraard volkomen
bij deze expo. Toegang: 3 euro, geen voorverkoop, deuren vanaf 19 u.

