
Het doel van dit 
w e r k b e z o e k 
was om de sa-
menwerking op 
het gebied van 

kunst- en cultuuronderwijs 
te verdiepen en te evalue-
ren en ook uit te breiden. 
Verder werden ook ge-
sprekken gevoerd met als 
doel een samenwerking 
tussen Politie Westkust van 
België (Koksijde, De Panne 
en Nieuwpoort) en het 
Korps Politie Suriname tot 
stand te brengen. Hiervoor 
reisden Korpschef Nicolas 
Paelinck en zijn adviseur 
Eddie Schramme mee. De 
delegatie bestond verder 
uit Mieke Mutton (verte-
genwoordiger Dienst Inter-
nationale Samenwerking 
Koksijde), Jadrana De-
moen-Comop (opstart pro-
cessen rond communicatie 
+ link met Visserijmuseum), 
Lode Demey (opstart ge-
sprekken kunstonderwijs), 
Cyriel Caudron, secretaris 
vzw Marowijne (deskun-
dige netwerk Koksijde/ Su-
riname) en Christine Monsi-
eur (voorzitter adviesraad 
Kokos en Wulloks). Vermel-
denswaard is dat de doch-
ter van de korpschef Julie 
Paelinck en haar vriendin 
voor een periode van drie 
maanden als orthopedago-
gen stage lopen bij stg. Pra-
soro, opvang tehuis voor 
weeskinderen. De delega-
tie maakte op 14 november 
een aanvang met het afleg-
gen van werkbezoeken aan 
verschillende ministeries 
en instanties, waarbij zij al-
lereerst door de minister 
van Regionale Ontwikke-
ling, Linus Diko en directeur 
Genia Corinde zijn ontvan-
gen. Vervolgens werden 
bezoeken gebracht aan de 
ministeries van Justitie en 
Politie, Onderwijs en Bui-
tenlandse Zaken, KPS, KBS, 
Nola Hatterman Art Aca-
demy en AHKCO.  Op het 
ministerie van Justitie en 
Politie werden Korpschef 
Paelinck en afgevaardig-
den ontvangen door minis-
ter Miesiedjan en zijn staf.  
1ste Schepen Jan Loones 
bracht een bezoek aan 
het Ministerie van Buiten-

landse Zaken waar hij werd 
ontvangen door Michel 
Kerpens, Ambassadeur Ar-
nold Halfhide en Ambas-
sadeur voor België, Wilfred 
Christopher. 
Een afvaardiging onder lei-
ding van Marc van Thienen 
bracht een bezoek aan het 
Nola Hatterman Instituut, 
waar zij gesproken hebben 
met de directeur, Rinaldo 
Klas. Vervolgens vertrok 
deze delegatie naar het Mi-
nisterie van Onderwijs en 
Volksontwikkeling, waar zij 
ontvangen werd door de 
waarnemend directeur van 
Onderwijs, K. Karijomeng-
golo, BA. Hierna brachten 
zij een bezoek aan de Aca-
demie voor Hoger Kunst 
en Cultuur Onderwijs (AH-
KCO) waar zij ontvangen 
werden door Patrick Tjon 
Jaw Chong, cursusleider 
beeldendekunst. 

Lijvig programma
Op 15 november vertrok 
de delegatie richting dis-
trict Marowijne, waar een 
bezoek is gebracht aan 
de districtscommissaris 
van Marowijne, Theodoor 
Sondrejoe. Daarnaast werd 
ook een bezoek gebracht 
aan de Politie, de Brand-

weer en een school te Al-
bina. Een deel van de dele-
gatie heeft ook een bezoek 
gebracht aan de Tembe Art 
Studio van Marcel Pinas, 
waar ze werd ontvangen 
door de manager, Ann Her-
melijn. In de avonduren 
werd de delegatie volgens 
een traditioneel gebruik 
verwelkomd in Marijke-
dorp, door de vrouwelijke 
Kapitein Grace Watama-
leo. Kapitein Watamaleo, 
die ook ambtenaar is op 
het districtscommissariaat 
Albina, heeft samen met 
bestuursopzichter I. Lan-
gaman voor een periode 
van een maand stage mo-
gen lopen in Gemeente 
Koksijde. 
Op 16 november vertrok 
de delegatie naar Galibi, 
waar zij op feestelijke wijze 
door het traditioneel gezag 
werd ontvangen. De de-
legatie kreeg een rondlei-
ding op de school, waarna 
zij naar het gemeenschaps-
huis gingen, waar zij wer-
den voorgesteld aan de 
gemeenschap daar. 
Na een rustpauze werd een 
aanvang gemaakt met het 

eerste werkoverleg met het 
dorpbestuur en ambtena-
ren van de bestuursdienst. 
Op 17 november heeft de 
delegatie een bezoek ge-
bracht aan het Inheems 
dorp, Awala Yalimapo in 
Frans Guyana, waar zij door 
Fèlex Tiòuke, de zaakgelas-
tigde, werden ontvangen. 
Vervolgens kregen ze een 
rondleiding en werd ook 
kennis gemaakt met de ka-
pitein van het dorp. Het be-
zoek aan Awala Yalimapo 
had als doel na te gaan op 
welke manier kunst- en cul-
tuuronderwijs daar werd 
toegepast. Hierna keerde 
de delegatie terug naar 
Galibi waar het tweede 
werkoverleg plaatsvond. 
In de avonduren vond de 
feestelijke afsluiting van de 
reis naar Galibi plaats. De 
gasten werden onthaald 
op leuke optredens van de 
scholieren van Galibi, een 
jongerengroep en de Mu-
tisi groep. Er werd ook een 
demonstratie gegeven van 
het in handwerk vervaar-
digen van een katoenen 
hangmat. Hierna werden 
er presentjes overhandigd. 

Op vrijdag 18 november 
vertrok de delegatie van-
uit Galibi naar Albina en 
van daar uit naar Parama-
ribo. In Moengo bracht 
de delegatie een bezoek 
aan het museum waar de 
werken van de kunstenaar 
Marcel Pinas, ‘Kibii Wi Koni’ 
zijn tentoongesteld. Het 
is voor elke Surinamer de 
moeite waard om te zien. 
Het werkbezoek werd af-
gesloten met een diner en 
een korte evaluatie van het 
werkbezoek. De delegatie 
van Koksijde werd steeds 
begeleid door Peggy Pan-
ka, hoofd Internationale 
Betrekkingen, Shellon Tay-
lor en Christino Pinas van 
de afdeling Voorlichting en 
Burgerparticipatie van het 
ministerie van Regionale 
Ontwikkeling. 
Het beleids-  en werkdocu-
ment voor de stedenband, 
dat in 2009 is opgesteld, 
is grondig geëvalueerd. 
De delegatie heeft gecon-
cludeerd dat projecten en 
geplande activiteiten naar 
tevredenheid zijn uitge-
voerd en besloten is dat 
komend jaar de samen-
werking op bestuurlijk 
vlak met het districtscom-
missariaat Marowijne in 
het kader van het decen-
tralisatieproces verdiept 
zal worden. Zowel de dele-
gatie als de ambtelijke ver-
tegenwoordiging van het 
ministerie van Regionale 
Ontwikkeling kijkt terug 
op een geslaagd werkbe-
zoek. De delegatie keerde 
op zaterdag 19 november 
terug naar België. 

Directeur UNAIDS, Michel Sidibe: 

‘Einde Aids in zicht’
Het jaar 2011 wordt reeds beschouwd als het 
jaar van de ommekeer in de geschiedenis 
van hiv en AIDS. Ter gelegenheid van Wereld 
Aidsdag, 1 december, uitte UNAIDS directeur 
Michel Sidibe zich hoopgevend over de toe-
komst van de seksueel overdraagbare ziekte 
die de afgelopen drie decennia wereldwijd 
miljoenen mensen heeft gedood.

“Wij zijn 
n o o i t 
eerder 
in de 
g e -

schiedenis van AIDS op 
het punt gekomen waar-
op we met overtuiging 
kunnen zeggen dat het 
einde van AIDS in zicht 
is!”, aldus Sidibe. “2011 is 
een jaar van prestaties, 
van gezamenlijke inspan-
ning, van veerkracht en 
van moed. Ondanks de 
economische wereldcri-
sis, die ook van invloed is 
geweest op de bestrijding 

van aids, zijn miljoenen 
levens gered.” De UNAIDS 
baas verwijst hiermee 
naar de succesvolle in-
spanningen die worden 
gepleegd om preventief 
voorlichting te geven en 
de effectieve behandeling 
van hiv-patienten met 
aidsremmers. “Wereldlei-
ders hebben nieuwe be-
loftes gedaan. Ze hebben 
aangegeven dat een aids-
vrije generatie mogelijk is, 
dat geen enkel kind gebo-
ren hoeft te worden met 
HIV en dat geen enkele 
moeder hoeft te sterven 

Op woensdag 30 november vierde het con-
sulaat-generaal in Miami de 36e onafhanke-
lijkheidsdag van de Republiek Suriname met 
de Surinaamse gemeenschap daar. President 
Desi Bouterse maakte van de gelegenheid ge-
bruik om via een videoopname de Surinaam-
se gemeenschap in Miami toe te spreken.  

De president ging in op de potenties die Suri-
name heeft om gecategoriseerd te worden als 
“promising country”. Hij memoreerde daarbij de 
mogelijkheden die het groenste land biedt,  de 
mogelijkheden voor toerisme, de hoeveelheden 
drinkwater per hoofd van de bevolking, moge-
lijkheden tot energieopwekking, rijkdom aan mi-
neralen en vruchtbare grond voor de agrarische 
sector. Hij benadrukte dat de regering eraan werkt 
om veranderingen te bewerkstelligen en zei dat 
“samenwerken” vanaf het begin het leidmotief 
is geweest. De oproep aan de landgenoten in Mi-
ami was dan ook om een bijdrage te leveren en 
gebruik te maken van de mogelijkheden die er al 
zijn, zoals versoepelde toelating door middel van 
de toeristenkaart en de mogelijkheden die nog 
zullen komen. Als afsluiting legde de President 
aan de hand van een kort filmpje uit wat het be-
leid zal zijn van de regering Bouterse-Ameerali en 
feliciteerde hij namens alle landgenoten de Suri-
naamse gemeenschap in Miami van harte met 36 
jaar Srefidensi. 

President spreekt land-
genoten in Miami toe 
 

Enkele specifieke aandachtsgebieden  zijn:

•	De opleiding van leerkrachten  
Er is al geruime tijd geen opleiding geweest voor 
leerkrachten in het SO. Ongeveer tien jaar geleden 
kon een leerkracht een zg. BO akte halen om les 
te geven in het SO. Sindsdien is er meer bekend 
over leer - en gedragsproblemen van leerlingen. 
Momenteel is er wel een opleiding voor Remedial 
teachers op het IOL, maar die voorziet nog niet 
geheel in de behoeften. 

•	De Curriculumontwikkeling 
Er is geen geschreven curriculum voor het SO. Op 
elke school maken de leerkrachten hun lespro-
gramma dat afgeleid is van het leerplan van het 
regulier onderwijs. Voor de theorievakken gebrui-
ken ze de schoolboeken van de gewoon lagere 
school. Voor praktijklessen passen leerkrachten, 
voor zover ze daartoe in staat zijn, de lessen aan de 
mogelijkheden van het kind aan. Door het gebrek 
aan een curriculum  is er weinig tot geen beleid 
voor kwaliteitverbetering van het lesprogramma. 
Het is van belang dat het curriculum is afgestemd 
op de eisen van de arbeidsmarkt. Tevens zal ge-
werkt moeten worden aan de bewustwording van 
het bedrijfsleven.  

•	Het Binnenland  
In het binnenland zijn er geen SO-scholen. Er zijn 
weinig of geen gegevens bekend over de behoefte 
aan SO in het binnenland. 

•	NGO’s 
Er wordt heel veel werk verricht door NGO’s. Het 
MINOV streeft naar een centraal punt waar NGO’s 
zich kunnen registreren wanneer ze willen samen-
werken. Het beleid van de NGO moet aansluiten 
op het MINOV-beleid. 

•	Verbeteren van het zorgnetwerk SO 
Het zorgnetwerk in het SO verbeteren door samen-
werking en professionalisering van het onderwij-
zend personeel. 

•	Ouderparticipatie 
Het is van belang dat ook ouders betrokken wor-
den bij het SO. Daartoe zullen ze moeten worden 
bijgestaan en worden gefaciliteerd door het Minis-
terie van Onderwijs.

VERVOLG  
Concept Beleidsplan
Speciaal Onderwijs af

Koksijde versterkt banden met RO
In het kader van de stedenbandsamen-
werking met het district Marowijne heeft 
een ambtelijke delegatie van de Gemeente 
Koksijde, België, van 12 tot 20 november 
2011 een werkbezoek gebracht aan Surina-
me. De delegatie stond onder leiding van Jan 
Loones, 1ste  Schepen Internationale Samen-
werking van Gemeente Koksijde.

aan aids, omdat de kloof 
tussen behandeling en 
preventie wordt beëin-
digd: de behandeling is 
preventie. Ook de kloof 
tussen gezondheid en 
aids is kleiner geworden. 
Er is nu sprake van een ge-
integreerde en holistische 
gezondheidszorg, een 
met respect voor de waar-
digheid van elk individu.” 
Sidibe stelt dat het beno-

digd kapitaal voor de we-
reldwijde bestrijding van 
hiv/aids van circa 24 mil-
jard US dollar een gedeel-
de verantwoordelijkheid 
is van alle landen en do-
noren. Sidibe: “Alleen sa-
men kunnen we voor een 
veilige toekomst zorgen. 
Ik roep vandaag, op We-
reld Aids Dag, leiders, ge-
meenschappen, ouders, 
mensen die leven met 

hiv en jongeren om voor-
uit te kijken en te werken 
aan een wereld Zero (nul) 
nieuwe hiv-infecties, Zero 
Zero (nul nul) discrimina-
tie en aids-gerelateerde 
sterfgevallen!” UNAIDS is 
het HIV/AIDS programma 
van de Verenigde Naties, 
dat pleit voor  universele 
toegang tot hiv-preventie, 
behandeling, zorg en on-
dersteuning.


