Onze gemeente schenkt twee
brandweerwagens aan Marowijne
De Surinaamse delegatie die eind
november begin december in
Koksijde te gast was, zal zich zijn
bezoek aan onze gemeente lang
heugen. De groep keerde niet alleen met nieuwe kennis naar huis,
maar ook met twee brandweerwagens! Koksijde schonk de brandweer van het district Marowijne
immers twee buiten dienst gestelde
maar nog in uitstekende staat verkerende brandweerwagens.
De gemeenteraad besliste dat op
22 oktober en de overhandiging
van de sleutels vond plaats op
zaterdag 1 december.
Burgemeester Marc Vanden Bussche overhandigt de sleutels van de twee brandweerwagens
aan Alwin Pinas, brandweercommandant van Albina.

Koksijde onderhoudt een zogeheten stedenband met Albina en de
indianendorpen van Galibi, gelegen in het district Marowijne in het
Nederlandssprekende Suriname.
Een stedenband is vooral het uitwisselen van kennis en ervaringen
van bestuur tot bestuur, van collega tot collega. In dat kader hebben al diverse wederzijdse werkbezoeken plaatsgevonden. Er mag
zonder meer gesteld worden dat
er een bloeiende samenwerking
en vriendschap ontsproten is tussen
Koksijde enerzijds en Galibi, Albina
en het hele district Marowijne in
Suriname anderzijds.

Nood aan hulpmaterieel

In maart 2011 reisde een groep
Koksijdenaars naar Galibi en Albina. Deelnemers waren o.m. eerste
schepen Jan Loones, raadsleden
Albert Serpieters, Rita Gantois en
Jos Boons, en afdelingshoofd Bjorn
Cools van Interne en Burgerzaken.
Ze stelden ter plaatse vast dat er
een grote nood was aan adequaat materiaal en rollend materieel voor het Korps Brandweer
Suriname, post Albina.
In onze gemeente had de brandweer ongeveer tegelijk twee

wagens buiten dienst gesteld.
Dat gebeurt in het kader van de
permanente vernieuwing van het
brandweermaterieel en – materiaal, opgelegd door het Ministerie
van Binnenlandse Zaken. Aangezien deze wagens in een nog
uitstekende staat verkeren, suggereerde onze brandweer op voorstel
van burgemeester Marc Vanden
Bussche, ze te schenken aan hun
collega’s van Albina. Dat werd op
22 oktober 2012 met unanimiteit
door de gemeenteraad goedgekeurd.

Een gelukkige delegatie

Op zaterdag 1 december dan
overhandigde burgemeester Marc
Vanden Bussche de sleutels van
beide wagens aan een overgelukkige Alwin Pinas, brandweercommandant van Albina. Dat gebeurde in aanwezigheid van schepen
Jan Loones van Internationale
Samenwerking, korpschef Kristof
Dorné, en de luitenanten Michel
Willaert en Marc Villé. De voltallige
Surinaamse delegatie op stage
in Koksijde maakte dit heugelijk
feit vanop de eerste rij mee. Dat
waren Dwight Djoe (ICT), Cyrano
Asoiti (toerisme), Romeo Alanterie

(groendienst) en Nathalie Breinburg (delegatieleider, en kabinetschef van minister Stanley Betterson
van Regionale Ontwikkeling).
De dynamische samenwerking tussen het district Marowijne en onze
gemeente is ook in de nieuwe
legislatuur verzekerd. Jan Loones
blijft nog drie jaar schepen van
Internationale Samenwerking,
waarna hij de fakkel aan Rita Gantois doorgeeft. Met Albert Serpieters erbij zal de Koksijdse raad altijd
twee schepenen tellen die zich
actief voor de stedenbandwerking
inzetten.

Succesvolle projecten

Jan Loones en Albert Serpieters
zijn samen met Marc Van Thienen
en Cyriel Caudron stichters van de
vzw Koksijde-Marowijne. Deze superdynamische projectvereniging
heeft in Suriname sinds 2008 al heel
wat projecten succesvol afgerond.
Zo o.m. het studiefonds, het boekenfonds, de bouw van het vrouwenhuis annex bezoekerscentrum
en de drinkwatervoorziening in
samenwerking met de VMW. Recent werd ook het project “bouw
onderwijzerswoning” opgestart.
Info: www.vzw-marowijne.net

