Internationale samenwerking

Surinaamse delegatie in Koksijde!
In het kader van de stedenband met Galibi verbleef de eerste Surinaamse delegatie van 11 tot 18 mei in onze gemeente.
Een week lang leerden de Surinamers onze gemeente voor de eerste keer ter plaatse kennen. Ze maakten kennis met het
bestuur, maar ook met onze folklore en tradities, onze cultuur, kunst en gastronomie. Na een bezoek van ons bestuur aan
Galibi in mei vorig jaar, kreeg de stedenband dankzij dit tegenbezoek daadwerkelijk gestalte.
Doel is kennis uitwisselen over
bestuurszaken, van collega tot
collega. Om van elkaar te leren en de
democratiseringsprocessen in de wereld
te versterken. Suriname ligt in ZuidAmerika, tussen Frans-Guyana, Guyana
en Brazilië. Uitkijkend op de Atlantische
Oceaan. Het land telt 460.000 inwoners
waarvan 90% aan de kust en in de

Kapitein Ramses Kajoeramari probeerde in Oostduinkerkse oliejekker uit of het garnaalkruien te voet
zijn toekomstige specialiteit is…

De stedenband behelst ook een bestuurlijke samenwerking. Daarom bezochten de Surinamers alle
gemeentelijke diensten. Geert Calcoen, hoofd van de
dienst Burgerzaken verstrekt uitleg over de werking
van zijn dienst.
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hoofdstad Paramaribo leeft. De voertaal
is het Nederlands (wegens oud-kolonie
van Nederland).
De delegatie die van 11 tot 18 mei
in Koksijde verbleef bestond uit de 2
kapiteins (stamhoofden) van Galibi, nl.
Ricardo Pané en Ramses Kajoeramari,
verder uit districtssecretaris Marinus
Bee, adjunct-districtsecretaris Vincent

Aloema, en stedenbandcoördinator Peggy
Panka van het Ministerie van Regionale
Ontwikkeling.
Meer info: dienst Internationale Samenwerking, Fien
Leerman, Leopold II-laan 2 in Oostduinkerke (T 058
51.08.92, fien.leerman@koksijde.be, www.koksijde.be,
gesloten op woensdag- en dinsdagnamiddag).

De Surinaamse delegatie werd op maandag 11 mei officieel in het gemeentehuis ontvangen. Tussen burgemeester Marc Vanden Bussche en 1ste schepen Jan Loones staat excellentie Gerhard Hiwatt, de ambassadeur van Suriname in Brussel, die de ontvangst met zijn aanwezigheid opluisterde.

In Oostduinkerke maakten de nieuwe vrienden
uit Galibi kennis met de garnaalvisserij te paard.

De kapiteins Ramses Kajoeramari (links) en Ricardo
Pané en, in kleurrijke indiaanse klederdracht, overhandigden onze burgemeester en 1ste schepen een
mooi artisanaal geschenk ui Galibi.
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