In de gemeente Internationale samenwerking

Leerrijk werkbezoek in kader
Sinds mei 2008 heeft onze gemeente een “stedenband” met het district Marowijne in Suriname. Dat is géén
jumelage of verbroedering, het is wel een ambtelijke samenwerking tussen een bestuur uit het rijke Noorden
en een bestuur uit het arme Zuiden. Er wordt dus gestreefd naar bepaalde vormen van samenwerking van
bestuur tot bestuur, ambtenaar tot ambtenaar, collega tot collega. In dat verband reisde een delegatie van
hoofdzakelijk Koksijdenaars van zaterdag 21 tot zondag 29 november naar Marowijne in Suriname, in het
bijzonder naar de gemeenten Albina en het Carib-indianendorp Galibi.
Deelnemers aan de projectreis waren vooreerst drie
gemeentelijke ambtenaren: ingenieur en afdelingshoofd
Siska Stockelynck van de technische diensten, diensthoofd
Toerisme Mieke Ghesquière en stedenbandcoördinator
Fien Leerman van de dienst Internationale Samenwerking.
Andere leden van de delegatie waren Chris Lacor van
de Vrije Universiteit Brussel (onderzoek rond duurzame
energie in het Galibi), Frank De Poortere en Ortwin Deroo
van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
(VMW – project drinkbaar water en verwerking van
afvalwater). Ook de Koksijdse Raad voor Internationale
Samenwerking KOKOS en WULLOKS en de vzw Marowijne
waren paraat, in de persoon van Cyriel Caudron vergezeld
door partner Annemie Willems.
De ambtelijke samenwerking, en dus ook deze reis, wordt
gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Een deel van de
op til staande projecten wordt door de in 2008 opgestarte
vzw Marowijne financieel ondersteund.
Aan de hand van volgend fotoverslag zijn ook onze lezers
van Tij-dingen getuige van deze leerrijke reis.

MAANDAG 23 NOVEMBER

Zicht vanuit de slaapplek in Albina.

DINSDAG 24 NOVEMBER

In de Surinaamse hoofdstad Paramaribo vergadert heel
de delegatie met het Fonds Ontwikkeling Binnenland.
Dit fonds werkt o.a. rond waterprojecten, uitbouw van
lokale bestuurscentra, ruimtelijke ordeningsplannen.
De delegatie trekt daarna naar de universiteit waar
professor Wijngaarde toelichting verstrekt over het
project windenergie in Galibi. De leden van de VMW en
van Marowijne gaan hun licht opsteken bij de Surinaamse
Watervoorzieningsmaatschappij.
Na een Surinaamse maaltijd (pom, kip met bonen en
rijst) rijdt een busje de groep naar Albina, hoofdstad van
Marowijne. De tocht duurt 3,5 uur, op een gammele weg
vol bulten en putten.

’s Morgens is er een vergadering met o.m. Marinus
Bee, districtsecretaris van Marowijne die in mei 2008
in Koksijde te gast was. De vergadering bespreekt de
samenwerking op het vlak van toerisme, technische
diensten, visserij, milieu, jongeren en onderwijs.
Er wordt ook een blitzbezoek gebracht aan de
lagere school van Albina. Op vraag van de Koksijdse
delegatie stemmen de kinderen enthousiast in om een
pennenvriendschap met de gemeentelijke basisschool van
Oostduinkerke te beginnen.
De reis gaat vervolgens verder met een bootje (een uur)
over de rivier Marowijne naar het Carib-indianendorp
Galibi. Na de hartelijke ontvangsten volgt een
uiteenzetting over de financiële projecten van de vzw
Marowijne in Galibi.

Chris Lacor, Siska Stockelynck, Mieke Ghesquière, Ortwin Deroo en
Frank Depoortere.

Chris Lacor, Mieke Ghesquière, Siska Stockelynck, Samuel,
districtsecretaris Marinus Bee en Peggy Panka in het bestuurscentrum
van Albina.
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van de stedenband met Suriname

In Galibi wordt de Vlaamse delegatie verwelkomd door zingende en
trommelende dames in klederdracht.

DONDERDAG 26
NOVEMBER
Een klasje van de lagere school in Albina.

WOENSDAG
25 NOVEMBER
In de voormiddag leggen Cyriel Caudron en Mieke
Ghesquière de eerstesteen van de uitbreiding van het
Vrouwenhuis Worian. De plechtigheid wordt gezegend
met Parbobier. De uitbreiding van het Vrouwenhuis
gebeurt met financiële hulp van de vzw Marowijne. In
het Vrouwenhuis maken de vrouwen kunstvoorwerpen en
sierobjecten in traditionele ambachtelijke stijl.
In de namiddag gaat het naar het Carib-indianendorp
Yalimpo. Dit dorp bevindt zich al in een verdere
ontwikkelingsfase, o.a. dankzij Europese subsidies. Er is
ook een verkozen bestuur met burgemeester, college en
gemeenteraad.

Siska Stockelynck, Mieke Ghesquière en Fien Leerman als Koksijdse
promogirls in het bootje op de rivier Marowijne

Na het ontbijt brengt de delegatie een bezoek aan
de lagere school. De kinderen zingen liedjes en de
directrice geeft uitleg. Daarna maakt de groep kennis
met verschillende instanties, waaronder Stidunal, Sociale
Zaken, de kleine bib en Burgerzaken. Stidunal (Stichting
Duurzaam Natuurbeheer Alusiaka) werkt rond Milieu,
toerisme en de zeeschildpadden. Ondertussen zet Chris
Lacor van de VUB zijn meettoestellen uit (windrichting en
sterkte in functie van windenergie).
Hierop volgt een lange en drukke bespreking rond de
ambtelijke werking en het verder uitzetten van de tijdslijn
rond de besproken beleidsdomeinen (o.a. toerisme,
visserij, energie).
De dag wordt afgesloten met een volksraadpleging in de
lokale taal en een culturele avond.

Mieke Ghesquière, diensthoofd Toerisme, metselt de eerstesteen van de
uitbreiding van het Vrouwenhuis Worian.
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Cyriel Caudron van de vzw Marowijne en Greta Pané van het
Vrouwenhuis

De directrice en de kinderen van de lagere school van Galibi, netjes in
rijen en in uniform.

Greta Pané, verantwoordelijke van het Vrouwenhuis Worian, toont trots
de prachtige kralen.

De delegatie in een exotisch decor.

VRIJDAG 27 NOVEMBER
Eindevaluatie, afscheid, terugreis naar de Surinaamse
hoofdstad Paramaribo met boot en bus.

ZATERDAG 28 NOVEMBER
Voormiddag bezoek aan Paramaribo, en daarna vertrek
naar huis.

Op de afscheidsavond presenteren de inwoners van Galibi in klederdracht
een cultureel programma met liederen en dansen van eigen bodem.

Typische huizen in Paramaribo, hoofdstad van Suriname. Ze lijken een
beetje op de Normandische cottagestijl van veel Koksijdse villa’s.
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