Boeiende inleefreis in het
Surinaamse Marowijne!
Onze gemeente onderhoudt sinds mei 2008 een stedenband met het district Marowijne in Suriname. Na enkele jaren intense wederzijdse acties was de tijd nu rijp voor een gemeentelijke inleefreis van 19 tot 26 maart. Er
namen 15 Koksijdenaars aan deel, o.m. schepen van Internationale Samenwerking Jan Loones, de gemeenteraadsleden Albert Serpieters, Rita Gantois en Jos Boons, afdelingshoofd Administratie Bjorn Cools, Cyriel
Caudron en Marc Van Thienen van de projectvereniging vzw Marowijne, en enkele geïnteresseerde individuele medereizigers. De groep was ook versterkt met vier specialisten van de Vlaamse Watermaatschappij.
Zondag werd de hoofdstad
Paramaribo bezocht.
Na een ontmoeting met de nieuwe
minister van Regionale Ontwikkeling vertrok het gezelschap ’s
maandags naar Albina (aan de
grens met Frans-Guyana). De enige
weg daarheen is zo slecht dat onderweg aarden wegen als omleiding gebruikt worden. Vijf uren later
(voor een afstand van 140 km…)
werd de boot over de machtige
Marowijnerivier genomen naar
Galibi.

De Koksijdse delegatie dwarst de Marowijnerivier en valt aan de overkant in het dorp
Galibi een hartelijke ontvangst te beurt.

Fauna en flora
Dinsdag werd kennis gemaakt met
het unieke concept van de Galibizoo waar de dieren gewoon vrij
rondlopen. Leden van de groep
kregen zo een slang rond hun nek
of een doodskopaapje op het
hoofd! Daarna de natuur in langs
een nieuw aangelegde jungle-trail.
Een hoogtepunt was het bezoek
aan de broedplaatsen van de
reuzenzeeschildpadden (Unescowerelderfgoed). ‘s Nachts voer de
groep langs de stranden van Galibi
op zoek naar nesten. Uiteindelijk
werden nesten van Krapé-schildpadden gevonden. Deze dieren
van ongeveer 250 kg zwaar en
160 cm lang kruipen uit zee dadelijk naar hun broedplaats waar ze
een put graven om zo’n 150 eitjes
te leggen.

Uitzonderlijk ritueel
Een begrafenisplechtigheid was
een andere aparte belevenis. De
bevolking leek in feeststemming!
Bij de kist bezongen zangers de levensloop van de overledene, terwijl
dorpelingen ritmisch dansten. Ook
de Koksijdenaars werden uitgenodigd om aan dit uitzonderlijke ritueel deel te nemen. Een en ander

duurde de hele nacht en eindigde
met spirituele gezangen waarna
de pater een ‘westerse’ teraardebestelling leidde.

eer te beurt het gebouw officieel
voor open te verklaren.

School en
vrouwencentrum

Donderdagmorgen zette de groep
koers naar Albina, meer bepaald
naar Arauwak-Marijkedorp.
’s Anderendaags werd tijdens de
lange busrit terug naar Paramaribo
nog een bezoek gebracht aan de
ruïnes van de suikerrietplantage en
rhum-fabriek van Marïenburg, 20
jaar geleden nog een bloeiende
industrie.
Toen de bus op zaterdag 26 maart
richting vliegveld reed, heerste
enige stilte bij de Koksijdenaars.
Een week lang werden ze ondergedompeld in een heel aparte
exotische sfeer, opgenomen in een
vriendenkring die een zeldzame
warmte uitstraalt… Iedereen was
overtuigd van de zin van deze
inleefreis!

Op woensdag was de groep te
gast in de Sint-Antoniusschool. Een
Koksijds project is het studiefonds
dat leerlingen van het dorp financieel steunt. Voorwaarde is wel dat
de opgedane kennis naar het dorp
moet terugvloeien. De nieuwe kleuterjuf Alicia is de eerste die binnen
het project studiefonds effectief
haar verworven kennis aan het
dorp teruggeeft. Zeker even trots
was de directrice op de ontvangen
zending leerboekjes uit Koksijde.
Woensdagavond volgde de officiële opening van de uitbreiding
van het vrouwencentrum Worian
Uwaponaka. De delegatie viel de

Zeldzame warmte

