
Vrienden uit Suriname een week
op werkbezoek in Koksijde
in het kader van de Stedenband van onze gemeente met het district marowijne uit Suriname verbleef een delega-
tie uit Galibi en Albina van 14 tot 22 oktober in Koksijde ter gelegenheid van een ambtelijk bezoek. Hoofddoel van 
hun komst was een nog betere kennismaking van elkaars bestuurlijke structuren, vooral dan op het vlak van water, 
toerisme en visserij.

De Zuid-Amerikaanse afvaardi-
ging bestond uit Peggy Panka 
(stedenbandcoördinator bij het 
ministerie van Regionale Ontwik-
keling), Vincent Aloema (adjunct-
districtscommissaris bestuurscentrum 
Galibi), Grace Watamaleo (adjunct-
districtscommissaris bestuurscen-
trum Albina) en Chrisnelly Pangtai-
Aloema (voorzitter Vrouwencentrum 
Galibi). Suriname is een vroegere 
kolonie van Nederland. Men spreekt 
er Nederlands. De communicatie 
met de Koksijdenaars verloopt bij 
elke ontmoeting dan ook heel vlot.

Toerismebeurs
Op zaterdag 16 en zondag 17 ok-
tober hadden de Surinaamse vrien-
den de handen vol aan hun stand 
op de Toerisme- en Streekproduc-
tenbeurs in c.c. CasinoKoksijde. In 
hun kleurrijke indiaanse klederdracht 

mochten ze rekenen op bijzonder 
veel belangstelling van de nieuws-
gierige bezoekers. Overigens kwam 
excellentie Hiwat, ambassadeur van 
Suriname in België, met zijn echtge-
note zijn Surinaamse landgenoten 
en de Koksijdenaars begroeten en 
hun enthousiasme delen!
De vzw Marowijne, die in nauw 
overleg met de gemeente de pro-
jectwerking binnen de stedenband 
verzorgt, mocht er een cheque van 
1.828 euro in ontvangst nemen, 
nl. de opbrengst van de kaarten-
verkoop van het concert van de 
Koninklijke Muziekkapel van de 
Gidsen op 19 maart in de OLV-ter-
Duinenkerk.

Bezoeken en 
vergaderingen
Andere klemtonen of hoogtepun-
ten van het bezoek waren een 

kennismaking met de regionale 
waterwinning en –zuivering, een 
kookworkshop met Surinaamse pro-
ducten, een workshop bestuurlijke 
kennis, een begeleid bezoek aan 
het Nationaal Visserijmuseum van 
Oostduinkerke en een bijeenkomst 
met Soroptimist Veurne-Westhoek. 
Ze maakten ook kennis met het Dui-
nenhuis, het nieuwe natuureduca-
tief centrum van de gemeente. Na 
een leerrijke werkweek vertrokken 
de Surinamers op vrijdag 22 oktober 
weer naar hun verre overzeese thuis.
De ambtenaren van Marowijne 
komen vermoedelijk in januari naar 
Koksijde terug om er aan de hand 
van een stage concrete ervaringen 
op te doen bij de dienst Toerisme, 
bij de dienst Communicatie, Ont-
haal en Protocol, en ook om zich 
te verdiepen in ons gemeentelijke 
bestuursmanagement.
In diverse andere vergaderingen 
werd ook de reis naar Suriname in 
maart 2011 voorbereid. Dan trekt 
een groep Koksijdenaars voor onge-
veer een week naar Suriname voor 
een inleefreis en werkbezoeken.

In aanwezigheid van de Surinaamse ambassadeur Hiwat en zijn echtgenote, kreeg 
de vzw Marowijne uit handen van VVV-voorzitster Charlotte Castelein een cheque 
van 1.828 euro overhandigd voor de ontwikkeling van projecten in de stedenband-
gemeenten Galibi en Albino. Uiteraard tot genoegen van de Surinaamse delegatie, 
Mieke Garnaal en alle prominente aanwezigen.

De aandachtige toehoorders uit Galibi/
Albino tijdens een werkvergadering in 
het gemeentehuis.


