Ambtelijk werkbezoek in Suriname
voor verdere ontwikkeling Marowijne
Een delegatie van het gemeentebestuur en andere instanties verblijft eind mei opnieuw een week in
Suriname in het kader van de stedenband die Koksijde onderhoudt met de dorpen Galibi en Albina in
het district Marowijne. Deze succesvolle stedenband bestaat al enkele jaren en streeft naar wederzijdse
uitwisseling van bestuurservaring ten voordele van welzijn en welvaart.
De Koksijdse delegatie staat onder leiding
van eerste schepen Jan Loones, ook schepen
van Internationale Samenwerking. De andere
deelnemers van de gemeente zijn: schepen
Albert Serpieters, gemeenteraadslid Frederic
Devos, afdelingshoofd Bjorn Cools van Interne
Zaken en Burgerzaken, stafmedewerker marketing
en promotie Yvonne König, onderluitenant Marc
Villé van de brandweer, hoofd Groendienst Ides
Leys en stedenbandcoördinator Cyriel Caudron.
Verder gaan ook volgende personen van
andere instanties mee: directeur buitenlandse
projecten ir. Frank De Poortere van de
Watergroep, procestechnicus Jan Coemelck
van de Watergroep, onderzoeker windenergie
en voorzitter vzw Marowijne Marc Van
Thienen, voorzitter Christine Monsieur van de
adviesraad Internationale Samenwerking en
Een exotisch beeld van het Marinbopark in Marijkedorp met
perscorrespondent/fotograaf Eric Delanghe.
centraal het monument voor de indiaanse voorouders.
Doelstellingen
Het werkbezoek van 25 mei tot 2 juni heeft een dubbele bedoeling.
Enerzijds wil men de op gang gebrachte processen tussen het district Marowijne en Koksijde ter
plaatse begeleiden en evalueren. Deze draaien voornamelijk rond toerisme, marketing en promotie, ICT,
landschapscreatie, brandweer, afvalbeheer, energievoorziening en waterwinning/-zuivering.
Anderzijds is de officiële werkarm van onze gemeente in het gebied, de vzw Koksijde-Marowijne, er heel
succesvol inzake projectwerking. Realisaties zijn o.m. drinkwatervoorziening door de Watergroep, uitbreiding
en vernieuwing vrouwenhuis annex bezoekerscentrum, bouw onderwijzerswoning, implementatie
studiebeurssysteem, opzet fonds vernieuwing schoolboeken.
Voor alle duidelijkheid wordt meegeven dat de kosten van dit werkbezoek voor maximaal 70% door de
Vlaamse Regering (via VAIS) meegefinancierd worden.

Tien jaar wereldfeest Dunia!
Het wereldfeest Dunia zet op zaterdag 27 juli zijn gastvrije poort
voor de tiende keer open! Dunia staat voor gratis wereldleute,
gezelligheid en plezier, lekker proeven, snuisteren en ontdekken.
Centraal op het wereldfeest staat de feestelijke wereldmarkt.
Verschillende vzw’s en ngo’s geven duidelijke informatie over
hun project en openen voor de bezoekers de wereld via hun
smakelijke keuken, tropische cocktails, toffe hebbedingetjes
en kleurrijke kraampjes met lekkernijen en snuisterijen.
Dunia betekent ook FairTrade streekproducten, eerlijke handel
en bio, allemaal uiteraard overgoten met een overweldigende
portie wereldmuziek. Op het podium dit jaar dans, djembee
en muzikale worldfood met afro-latin, cumbia, reggae en
balkan als hoofdingrediënten.
De jongeren kunnen deelnemen aan gratis workshops over
hoe stoffen kleuren en vilten, henna tattoo en grime voor de
kleinsten.

