
2de leerjaren op wereldreis
Net voor de herfstvakantie kwam Gloob op bezoek bij alle 2e 
leerjaren van Koksijde. Gloob nam hen mee op reis naar Suriname en 
vertelde hen over plastic soep. Gloobs komst maakt deel uit van een 
samenwerkingsproject tussen de dienst Internationale Samenwerking, 
dienst Mil&DO en Djapo. Mondiale bewustwording, milieu-educatie en 
het bekend maken van de Koksijdse stedenband met Galibi in Suriname 
staan daarbij centraal.

Binnen die Koksijdse stedenband ligt de focus voor de komende jaren op 
jeugd, cultuur en milieu. Eind 2015 liepen twee Surinaamse ambtenaren 
stage bij de dienst Mil&DO. Als gevolg daarvan leek het een uitdaging 
jeugd en milieu samen te brengen in een project, niet alleen in Galibi 
maar ook in Koksijde.
Galibi ligt net als Koksijde aan zee en krijgt rechtstreeks te maken met de 
zeevervuiling en plastic in zee. 

Plastic in zee
In een workshop (20, 21, 24 of 25 oktober) voor alle 2de leerjaren van 
Koksijde leerden de kinderen Gloob kennen, een echte wereldreiziger. 
Hij vertelde in de klassen over zijn reis naar Suriname, en over zijn vriendje Joël uit dat land. De kinderen 
maakten op die manier kennis met Joël, zijn familie, zijn woonplaats en zijn dagelijkse bezigheden. Zo 
kwamen ze ook te weten dat zijn papa visser is, een mooi beroep, maar er is veel plastic in de zee. Gloob 
ontdekte samen met de kinderen hoe dat plastic in zee komt en wat dan het probleem is. Hierbij werden de 
leerkrachten begeleid door de organisatie Djapo.
Op 27 oktober was er op het strand bij het Duinenhuis een strandopruimactie voor leerlingen en 
leerkrachten. Natuurgidsen vertelden er over hun ervaringen met plastic soep.

Naar Suriname
In de eerste week van de herfstvakantie is er een werkbezoek aan Suriname. Uit beide gemeentescholen 
reist iemand mee die de workshop volgde. Ook de betrokkenen van de dienst Mil&Do maken deel uit van 
de delegatie.
In Galibi zal de workshop in samenwerking met de plaatselijke school gebracht worden. De rollen worden er  
omgekeerd: de workshop wordt er opgebouwd rond een kind van hier. In Galibi wordt de activiteit gesteund 
door het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Met de workshop en de strandopruimactie wil men de 
sensibilisatiecampagne van het ministerie op gang trekken. De afvalpersen, aangekocht met steun van 
Koksijde, worden op dat moment ook plechtig in gebruik genomen.
Doel is om dit project met steun van natuurgidsen elk jaar te hernemen zodat op termijn alle kinderen in 
Koksijde bereikt worden. In het Duinenhuis komt er ook een doe-station rond dit thema.
Info: dienst Internationale Samenwerking, ina.vanthienen@koksijde.be, 058 51 08 92.

Het rugzakverhaal van Yoica
De 21-jarige Yoica Cappoen uit Koksijde studeerde 
journalistiek, en verbleef drie maanden in Suriname 
waar ze haar stage bij het radio- en televisiestation 
Pipel voltooide. Door mee te draaien op de redactie 
leerde ze het land en de bevolking kennen. Yoica 
beleefde leerrijke en ook soms avontuurlijke dagen 
in Suriname, o.a. ook in Galibi dat met Koksijde een 
stedenband heeft. Daar schreef ze een rugzakverhaal 
over dat integraal te lezen is op http://www.koksijde.
be/yoica-suriname-2016.
Koksijde ondersteunt graag ondernemende mensen! 
Ook Yoica kreeg een duwtje in de rug van het 
gemeentebestuur onder de vorm van een subsidie 
“rugzakverhaal” (voor jongeren die een niet-
toeristische buitenlandse ervaring opdoen, aan te 
vragen bij de dienst Internationale Samenwerking, 
cfr. supra).

De kinderen van de 2de leerjaren 
maakten kennis met Joël uit 
Suriname die in de klassen vertelde 
over zijn vader die visser is.

Yoica Cappoen.


