
Van 14 tot 21 september verbleef weer een Koksijdse delegatie in oostelijk Suriname, het Zuid-
Amerikaanse land waarmee onze gemeente sedert 2008 een stedenband heeft, inzonderheid met de 
indianengemeenschap Galibi in het district Marowijne (met hoofdstad Albina). Tijdens het werkbezoek 
werden lopende projecten geëvalueerd en mogelijke nieuwe initiatieven verkend.

Deelnemers aan het recente werkbezoek waren: 
delegatieleider en eerste schepen Jan Loones, 
schepen Lander Van Hove van o.m. Onderwijs, 
Jeugd en Communicatie, medewerker Lode 
Demey en docente Marijke Sileghem van de 
Westhoek Academie Koksijde (WAK), Marc Van 
Thienen van de adviesraad WAK en voorzitter vzw 
Koksijde-Marowijne, oud-stedenbandcoördinator 
Cyriel Caudron, stedenbandcoördinator Ina 
Van Thienen. Deze officiële delegatie werd 
vergezeld van gemeenteraadslid en federaal 
volksvertegenwoordiger Rita Gantois, Frank Van De 
Vyver, Ward Samyn en Peter Lasat die op eigen kost 
meereisden.

Samenwerking verdiepen
In Paramaribo werd de delegatie ontvangen door 
kersvers minister Dikan van Regionale Ontwikkeling. Hij 
sprak lovend over de al jarenlange inzet van Koksijde 
in Suriname en beloofde om de samenwerking 
binnen zijn ambtstermijn verder uit te diepen. Op het 
directoraat Cultuur volgde een boeiend gesprek met 
directeur Sidoul en Marcel Pinas, bezieler van het 
Moengo Art Festival (zie artikel links).

Overleg over afval
De reis ging verder naar Albina, hoofdplaats van het 
district Marowijne. Daar was er met districtssecretaris 
Jordan, volksvertegenwoordiger Watamaleo en 
milieu-ambtenaren overleg over “afval, een mondiaal 
probleem met een lokale aanpak”. Effectief 
afvalbeheer is momenteel een grote uitdaging voor 
de Surinamers,door de onbereikbaarheid van vele 
dorpen. Om daarover meer kennis op te doen komen 
daarom twee personen uit Albina eind dit jaar naar 
Koksijde om stage te lopen bij de dienst Milieu en 
Duurzame Ontwikkeling.

Opening kleuterklas
Na Albina trok de delegatie naar Galibi, de eigenlijke 
zustergemeente van Koksijde. De groep bracht er 
een bezoek aan de Sint-Antoniusschool, en genoot 
er de eer de pas gerenoveerde kleuterklas (met 
hulp van Koksijde) officieel te mogen openen. Een 
bezoek aan het waterproject (watertoren gerealiseerd 
door De Watergroep in 2014) mocht uiteraard niet 
ontbreken. Een project dat het levende bewijs is van 
constructieve samenwerking met overzeese partners.

Traditionele kledij
In het vrouwenhuis kwamen een 30-tal vrouwen 
samen om te spreken over de traditionele kledij bij de 
Carib Indianen: hoe ervaren zij vandaag het dragen 
van de traditionele kledij en hoe zien ze de toekomst 
ervan? Zoals bij andere natuurvolkeren dreigt de 
authentieke klederdracht misschien binnen één 
of twee generaties verloren te gaan. Er werd heen 
en weer gepraat hoe dit mooie stukje immaterieel 
cultureel erfgoed bewaard zou kunnen worden. 

Lokale verankering
De Surinaamse staat bestuurt de gemeenschap van 
Carib-indianen in Galibi via het centraal gezag, maar 
erkent wel het traditioneel gezag, vertegenwoordigd 
door de kapiteins van beide dorpen en hun 
basja’s. Uiteraard werd er ook uitgebreid van 
gedachten gewisseld over talrijke aspecten van 
de stedenband. De samenwerking wordt mee 
ondersteund door het Impulsbeleid Gemeentelijke 
Ontwikkelingssamenwerking van de Vlaamse overheid. 
Daarnaast zorgt de vzw Koksijde-Marowijne voor een 
perfecte, meer projectmatige, aanvulling hierop.
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De volledige Koksijdse delegatie werd in de hoofdstad 
Paramaribo ontvangen door minister Dikan van 
Regionale Ontwikkeling.


