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REDACTIE: 

OD, Financiële zaken 

PCR 

HRM 

Al langer dan een jaar heeft u geen nieuws-

brief van ons in handen gekregen. Onze 

welgemeende verontschuldigingen hiervoor. 

Maar het wachten is nu voorbij en we kunnen 

u nu eindelijk weer een nieuwsbrief vol met 

informatie, tips en allerlei wetenswaar-

digheden aanbieden. Deze editie is van 1 janu-

ari 2018 tot en met 30 juni 2018. In deze edi-

tie kunt u lezen over de uitgevoerde projecten, 

samenwerkingsverbanden,  en nog vele andere 

laatste ontwikkelingen van de afgelopen 

maanden. 

Zoals gewoonlijk besluiten wij met een bori 

tori en onze woordpuzzel! Een mooie ontwik-

keling is, dat de digitale nieuwsbrief behalve 

op onze website ook te vinden zal zijn op de 

algemene schijf onder folder PCR. 

Rest ons u verder veel leesplezier toe te wen-

sen!! 

De Redactie 
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Woord van de directie 
Medewerkers, 

Op 7 februari 2018 mochten wij on-

ze eerste stafvergadering voor 2018 

meemaken. In deze vergadering 

werd 2017 geëvalueerd. Het resul-

taat: 64% van de gestelde doelen 

voor 2017 is gehaald. Hartelijk dank 

vanuit de directie voor uw inzet. Wij 

weten allemaal dat het niet gemak-

kelijk is geweest in onze precaire 

financiële situatie. Toch moeten we 

streven naar verdere verbetering van 

de jaarresultaten. Hierbij zal iedere 

medewerker moeten meehelpen aan 

het maken van een planning voor het 

uitvoeren van de activiteiten om de 

doelen te bereiken, en men moet 

zich hieraan proberen te houden. Het 

lage percentage van realisatie ligt 

ook aan het ontbreken van een plan-

ning en een planning van activiteiten 

kost geen geld!!! Het moet verder 

ook duidelijk zijn dat de Medische 

Zending momenteel een complete 

verandering ondergaat voor wat be-

treft het uitvoeren van haar missie. 

Deze missie blijft natuurlijk hetzelf-

de, namelijk gedreven door christe-

lijke beginselen goede gezondheids-

zorg bieden aan de bewoners van 

rurale gebieden. 

Dat dit voor 90% werd betaald door 

de overheid blijkt de afgelopen peri-

ode geen vanzelfsprekendheid meer 

te kunnen zijn. We moeten dus naar 

andere financiering uitkijken. Geluk-

kig hebben we als organisatie zo een 

goede reputatie dat donoren ons 

graag ondersteunen in het berei-

ken van onze doelen middels pro-

jectfinanciering. 

Projecten zijn nu dus geen 

“bijzaak” meer voor ons; als we 

willen blijven bestaan als Medi-

sche Zending moeten we daarvan 

gaan leven de komende periode. 

Uw baan bij de Medische Zen-

ding is nu dus afhankelijk van 

zoveel mogelijk projecten uitvoe-

ren, en dan ook perfect uitvoeren. 

Anders komt er geen geld binnen 

om de organisatie te draaien. Er 

zal elke seconde keihard aan de 

uitvoering van de projecten ge-

werkt moeten worden, en dan zo-

veel mogelijk volgens onze afge-

sproken functiebeschrijving. 

Personen in Suriname, dus ook in 

het binnenland, moeten volgens 

de wet allemaal verzekerd zijn. 

Als die tegen ziektekosten zich 

dan bij de Medische Zending in-

schrijven, worden ze geholpen 

door MZ als ze ziek zijn, omdat 

ziektekosten dan via de verzeke-

ring betaald wordt. Minder draag-

krachtigen in het binnenland moe-

ten door de overheid (Sociale Za-

ken) verzekerd worden, maar 

daarvoor moeten ze nog steeds 

naar de stad komen. En dat is 

vaak moeilijk voor hen. MZ kan 

ze ook niet in de steek laten door 

ze niet te behandelen omdat ze 

niet verzekerd maar officieel wo-

nen in het binnenland. Dat zou 

tegen onze christelijke beginse-

len zijn. 

Ten slotte wijs ik op de kwali-

teitscontrole die dit jaar zal ko-

men. Daarvoor zullen training 

en coaching belangrijk zijn ter 

verbetering van lage kwaliteit 

van bepaalde onderdelen van 

onze dienstverlening. We moe-

ten niet schromen om mensen 

te vervangen, als blijkt dat zij 

niet kunnen voldoen aan de 

gestelde kwaliteitseisen van 

hun functie. Laat het voorgaan-

de juist een stimulans zijn ons 

nog meer in te zetten voor het 

bereiken van de doelen die wij 

afspreken.-. mz  

          

De directie wenst u verder een 

vruchtbaar 2018 toe. 
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   OVERZICHT JULI T/M DECEMBER 2017    

       

INSTROOM  

No. Naam  Voornaam Datum Indienst Functie/ Schaal Standpl   

1 Biswane Bernice M. 15-09-2017 HRM Medew HRM/CC   

       

UITSTROOM (ontslag) 

No. Naam Voornaam Datum uitdienst Functie Standpl   

1 Verwey-Silos,  Janaire 01-07-2017 Office manager Secretariaat   

2 Palis Amanda 01-09-2017 Medew PCR PCR   

3 Linga Jan 30-10-2017 GzA NJK   

4 Tapoto  Simone 01-11-2017 GzA Apoera   

5 Ramdayal  Vevicka 01-11-2017 GzA Apoera   

6 Emanuel-Biante  Nadia 01-11-2017 GzA Apoera   

7 Srisria-Wajacabo Josephine 01-11-2017 GzA Washabo   

8 Lingaard  Marietje 01-11-2017 GzA Washabo   

9 Scholsberg  Arnold 01-11-2017 Polikliniekhulp Donderskamp   

10 Marry  Astrid 01-11-2017 GzA Donderskamp   

       

UITSTROOM(pensioen) 

No. Naam Voornaam 
Datum pensi-
oen Functie Standpl   

1 Venlo Stanley 01-09-2017 GzA Balling soela   

2 Deel Johannes 01-09-2017 onderh. Medew Stoelmanseiland   

3 Stedenburg Lietje 01-09-2017 GzA Kambaloa   

4 Adelaar Oscar 01-09-2017 GzA Godo-olo   

       

OVERPLAATSINGEN 

No. Naam Voornaam 
oude Stand-
plaats Nieuwe Standplaats Functie Datum 

1 Adipi Robin Djoemoe Semoisie GzA 01-09-17 

2 Adjako David Apoera Brownsweg GzA 01-09-17 

3 Dinge Atembe Djoemoe Donderskamp GzA " 

4 Tapoto Simone Brownsweg Apoera GzA " 

5 Ritfeld Hesron Semoisie Djoemoe GzA " 

6 Akontoe Martha Godo-olo Brokopondo GzA " 

7 Martinus-Petrusi Sarah Nw Lombe Brokopondo GzA " 

8 Adang Lucenda Brokopondo Nw Lombe GzA 01-10-17 

9 Anakaba Kalesta Drietabbetje Brownsweg GzA " 

10 Pintoe-Kowee Eveline Brokopondo Stoelmanseiland GzA " 

11 File Rhode Stoelmanseiland Brokopondo GzA " 

12 Amania Roel Drietabbetje Brownsweg GzA " 

13 Adjako Jeremia Brownsweg Drietabbetje GzA " 

14 Dinge Atembe Donderskamp Pusugrunu GzA 01 -12-17 
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JUBILARISSEN 

No. Naam Voornaam Jubileum datum 
Aantal 
dienstjaren 

Standplaats/ 
Afdeling   

Juli 

 
Pansa 

 
Grace 

18 juli 2007 t/m 
18 juli 2017 

 
10 

Huishoud 
afdeling   

" 

 
Bel 

 
Josephina 

02 juli 2002 t/m 
02 juli 2017 

 
15 

 
Kwakoegron   

Augustus 

 
Windzak Carmelita 

01 aug 2007 t/m 
01 aug 2017 10 

 
Secretariaat   

" 

  
Vanija Mini 

01 aug 2002 t/m 
01 aug 2017 15 

 
Apuma Tapoe   

" 

 
Pintoe-Kowee Eveline 

01 aug 2002 t/m 
01 aug 2017 15 

 
Stoelmanseiland   

" 

 
Koempai Magda 

01 aug 2002 t/m 
01 aug 2017 15 

 
Karmel   

" 

 
Somai Krishnadath 

01 aug 1997 t/m 
01 aug 2017 20 

 
Administratie   

September Jabini Marion 
16 sept 2002 t/m  
16 sept 2017 15 Ladoani   

" Jap Sak Jieuw Marianne 
14 sept 1992 t/m 
14 sept 2017 25 Secretariaat   

October 
Eduards-
Damburg Agnita 

01 oct 1992 t/m 
01 oct 2017 25 

Gezondheidsbe-
vordering   

November 

 
Amania August H. 

01 nov 1977 t/m 
01 nov 2017 

 
40 

 
Victoria   

" 

 
Lugard Gerda L. 

01 nov 1977 t/m 
01 nov 2017 

 
40 

 
Ladoani   

" 

 
Emanuel Eugene 

01 nov 1977 t/m 
01 nov 2017 

 
40 

 
Witagron   

" 

 
Antomoi Jet A. 

13 nov 1997 t/m 
13 nov 2017 

 
20 

 
Brownsweg   

" 

 
Josafath Siegfried E. 

12 nov 1997 t/m 
12 nov 2017 

 
20 

 
Laboratorium   

December 

 
Adipi Evelien 

01 dec 2002 t/m 
01 dec 2017 15 

 
Pikienslee   

" 

 
Anakaba Kalesta 

01 dec 2002 t/m 
01 dec 2017 15 

 
Brownsweg   

" 

 
Antomoi Isman 

01 dec 2002 t/m 
01 dec 2017 15 

 
Ladoani   

" 

 
Diso Meriam 

01 dec 2002 t/m 
01 dec 2017 15 

 
Brokopondo   

" 

 
Kent Jacintha 

01 dec 2002 t/m 
01 dec 2017 15 

 
Kambaloa   

" 

 
Padoe Ankoe 

04 dec 1997 t/m 
04 dec 2017 20 

 
Sipaliwini   
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   OVERZICHT JANUARI T/M JUNI 2018    

       

INSTROOM 

No. Naam  Voornaam Datum Indienst Functie Standpl   

1 Kalika Devika 02-01-2018 arts MRK/CC   

2 Bakatia Esther  01-05-2018 GzA Bigi Poika   

3 Banai Enio 01-05-2018 GzA Stoelmanseiland   

4 Brimsham Benedicte 01-05-2018 GzA Gakaba   

5 Dinge Simona 01-05-2018 GzA Apuma Tapoe   

6 Joghie Rieneke  01-05-2018 GzA NJK   

7 Joop Chewintha  01-05-2018 GzA Stoelmanseiland   

8 Jozefzoon Simone  01-05-2018 GzA Goninikreek   

9 Sabajo Romeo  01-05-2018 GzA Kwamalasumutu   

10 Sampi Anoenziata  01-05-2018 GzA Godolo   

11 Sampi Narada  01-05-2018 GzA Drietabbetje   

12 Linga Jan 01-05-2018 GzA Brownsweg   

13 Apai Sateina  01-06-2018 GzA Agaigoni   

       

UITSTROOM (ontslag) 

No. Naam Voornaam 
Datum 
uitdienst Functie Standpl   

1 Panashekung Tanini 01-01-2018 Malariamicrocopist Kwamalasumutu   

2 Mai Patrick 19-01-2018 GzA Djoemoe   

       

UITSTROOM (pensioen) 

No. Naam Voornaam 
Datum pensi-
oen Functie Standpl   

1 Oeloekanamoe Koos 01-01-2018 SPH kwamalasumutu 
overl 7-7-
18 

2 Prijor Ulitha 01-01-2018 GzA Nw Koffiekamp   

3 Wanabo Johannes 01-01-2018 Medew Opl &Voorl. Opleiding   

4 Mande Jan 16-01-2018 GzA Kalebaskreek   

5 Wanabo Reinier 01-05-2018 Medew. Logistiek CC   

6 Tapoto  Henki 01-06-2018 Chauffeur CC   
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OVERPLAATSINGEN 

No. Naam Voornaam 
oude Stand-
plaats 

Nieuwe Stand-
plaats Functie Datum 

1 Pierau Florence Mw Jacobkondre Drietabbetje GzA 05-01-2018 

2 Pomba Chaufeune Ladoani Kambaloa GzA 01-02-2018 

3 Adjako Marelva Corneliskondre Djoemoe GzA 23-02-2018 

4 Adang Lucenda Nw. Lombe Klaaskreek GzA 01-04-2018 

5 Adjako  David Brownsweg Duatra GzA 01-04-2018 

6 Finisie Melina Agaigoni Nw Lombe GzA 01-04-2018 

7 Finisie Rititia Klaaskreek Heikununu GzA 01-04-2018 

8 Paulus  Eubyan Heikununu Drietabbetje GzA 01-04-2018 

9 Paulus  Sandro Cottica Brownsweg GzA 01-04-2018 

10 Apintoe Margo Goninikreek Drietabbetje GzA 01-05-2018 

11 Djales Romecca Apuma Tapoe Stoelmanseiland GzA 01-05-2018 

12 Nauna Yvonne Stoelmanseiland Langatabbetje GzA 01-05-2018 

13 Olan Damayra Gakeba Brownsweg GzA 01-05-2018 

14 Sana Muriel Stoelmanseiland Nason GzA 01-05-2018 

       

JUBILARISSEN 

No. Naam Voornaam Jubileum datum 
Aantal 
dienstjaren 

Standplaats/ 
Afdeling   

Jan 
 
Danso 

 
Thompson 

05 jan 1998 t/m 
05 jan 2018 

20  
CC   

" 
 
Joegoen-Tielak Urmila 

05 jan 1998 t/m 
05 jan 2018 20 

 
Magazijn/CC   

Febr Amania Roberto 
01 febr 2008 t/m 
01 febr 2018 10 Debike   

Mrt Jonas Amoise 
01 mrt 2003 t/m 
01 mrt 2018 15 Guyaba   

" Wajacabo Juliana 
01 mrt 2003 t/m 
01 mrt 2018 15 Pikien Saron   

" Martoredjo Kenneth 
01 mrt 1993 t/m 
01 mrt 2018 25 

Coordinatie Cen-
trum   

Apr 
Malhoe-
Bholasing Julie S. 

07 apr 2003 t/m 
07 apr 2018 15 

Coordinatie Cen-
trum   

" Nailoepun Kennedi 
01 juni 1983 t/m 
01 juni 2018 35 Puleowime   

Juni Esperansie Ernie 
10 juni 1998 t/m 
10 jun 2018 20 Debike   
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Sma we kari wan swit kon na ini!!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernice Biswane, HRM mede-

werker op 

15 sept. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devika Kalika, arts op 02 jan. 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simone Jozefzoon, GzA op 01 

mei 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esther Bakatia, GzA op 01 mei 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simona Dinge, GzA op 01 mei 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rieneke Joghie, GzA op 01 mei 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enio Banai, GzA op 01 mei 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narada Sampi, GzA op 01 mei 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chewintha Joop, GzA op 01 mei 

2018 
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Welkom bij MZ ! 

Vervolg: Sma we kari wan swit kon na ini!!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bënëdicte Brimsham, GzA op 01 

mei 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Linga, GzA op 01 mei 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romeo Sabajo, GzA op 01 mei 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sateina Apai, GzA op 01 juni 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anoenziata Sampi, GzA op 01 

mei 2018 
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Tijdens de specialistische oogmis-

sie te Boven Suriname van 19 tot en 

met 21 april 2018 zijn 104 patiënten 

gezien van wie 19 ter plekke zijn 

geopereerd. Het grootste deel van 

de patiënten bestond uit senior bur-

gers. De groep kwam vanuit het 

verzorgingsgebied van ressort De-

bike en ressort Laduani tot Duatra. 

De meest voorkomende problemen 

waren staar, refractieafwijkingen 

(bril nodig), glaucoom (verhoogde 

oogboldruk) en pterygium (groei 

van slijmvlies over het hoornvlies). 

Ook de diabetes patiënten een 

screening gehad. Het ging in deze 

om een gezamenlijke missie van de 

stg. Medische Zending PHCS (MZ) 

en het Suriname Eye Centre (SEC) 

van het Academisch Ziekenhuis 

Paramaribo (AZP). Op de MZ-poli 

te Laduani werd een opnamezaal 

tijdelijk ingericht als operatiekamer. 

Laatste ontwikkelingen 

Specialistische missies 

104 patiënten gezien bij specialistische oogmissie  

De nazorg van de geopereerde patiënten is  geheel gedaan door de ge-

zondheidswerkers van MZ . MZ en de SEC werken al sinds 2007 sa-

men aan gezamenlijke oogmissies. Ressortarts Inge Sorgdrager van 

ressort Laduani is tevreden met de missie. “Het was al met al een zeer 

geslaagde missie, waarbij het team van het Suriname Eye Centre met 

de ondersteuning van de gezondheidsassistenten hard heeft gewerkt 

om iedereen te kunnen helpen”, aldus Sorgdrager.-. mz  

Ruim 300 kinderen gevaccineerd tijdens vaccinatieweken 

Meer dan 300 kinderen zijn 

gevaccineerd tijdens twee 

speciale vaccinatieweken van 

de Medische Zending PHCS 

(MZ). In de regio Brokopon-

do werd van 23 tot en met 27 

april 2018 de eerste vaccina-

tieweek voor dit jaar gehou-

den en wel met financiële on-

dersteuning van de Pan Ame-

rican Health Organization 

(PAHO). Van 7 tot en met 11 

mei 2018 vond in het ressort 

Boven Suriname de volgende 

vaccinatieweek plaats, met 

medefinanciering van Rotary 

Club Paramaribo Residence. 

Volgens regio-coördinator 

van MZ, dokter Thompson 

Danso, is hiermee nog niet 

iedereen bereikt. “We zijn 

op de goede weg, en de 

meeste kinderen moeten nu 

weer gevaccineerd worden 

volgens het nationale vacci-

natieschema van de over-

heid”, zegt Danso. Het houdt 

in dat ouders weer normaal 

volgens de afgesproken da-

gen bij  de lokale poliklinie-

ken hun kind moeten brengen voor de nodi-

ge spuitjes. Deze vaccinatieweken organi-

seert MZ om de achterstanden in de vacci-

natie bij vele kinderen in te lopen en om de 

dienstverlening dichterbij de behoeftigen te  

brengen.  Het streven is om dit jaar een 

vaccinatiedekkingspercentage boven 90% 

te bereiken. De gemeenschappen worden 

middels voorlichting  bewust gemaakt van 

het belang van vaccinatie. Tijdens deze 

vaccinatieweken worden kinderen die ach-

ter zijn op het vaccinatieschema, in de ver-

schillende dorpen en op de scholen door de 

Gezondheidszorgassistenten opgespoord.-. 

mz  
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Psychiatrische missie naar Brokopondo 

Rosebel Gold Mines N.V. (RGM) 

heeft tweedehandse medische artike-

len gedoneerd aan de Stg. Medische 

Zending PHCS (MZ) en het Diaco-

nessenhuis. Verlosbedden, brand-

cards, tandartsstoelen, stethoscopen, 

rolstoelen, handschoenen en andere 

kleine belangrijke artikelen zijn ge-

schonken aan de poliklinieken te 

Kwakoegron, Marchallkreek, Nieuw 

Lombe, Klaaskreek, Balingsoela, 

Nieuw Koffiekamp en Brownsweg. 

De ceremoniële overhandiging van 

deze schenking vond donderdag 

17 mei 2018 plaats op de polikli-

niek te Nieuw Koffiekamp. Alge-

meen-directeur van RGM, dhr. 

Suresh Kalathil, zei dat de goud-

maatschappij zo dichtbij mogelijk 

wil blijven werken met de MZ om 

de gezondheid van de gemeen-

schappen te helpen bevorderen. 

Dokter Thompson Danso, regio-

coördinator van MZ zei in zijn 

toespraak blij te zijn met de geste 

van RGM. Hij legde wel de na-

druk op preventie van ziekten, 

zodat niemand gebruik hoeft te 

maken van bijvoorbeeld de rol-

stoel op elke poli. “We moeten 

vanuit de poli naar de mensen 

toe blijven gaan om hen te ver-

tellen hoe ze gezond moeten 

blijven.”.-. mz   

Patiënten met een psychiatrische nood in het binnenland krijgen specialistische hulp in hun vertrouwde 

omgeving. In dit kader hebben stg. Medische Zending PHCS (MZ) en het Psychiatrisch Centrum Suri-

name (PCS) op vrijdag 25 mei 2018 een gezamenlijke psychiatrische missie uitgevoerd naar het 

Brokopondogebied dat vanaf Powakka begint. De voorkomende patiënten zullen worden onderzocht en 

behandeld. PCS zal een behandelingsplan opstellen en aanbieden aan MZ voor continuering van de ba-

siszorg op dit vlak. Uit registratie van MZ is al gebleken dat er voldoende patiënten in het gebied hulp-

behoevend zijn.-. mz   

60 jaar Stoelmanseiland feestelijk gevierd 

Feest op Stoelmanseiland. Op de voorpagina van de Ware Tijd editie van dinsdag 29 mei 2018 kon de lezer 

de danspasjes van de directeur Edward van Eer en de ressort verantwoordelijke, Selvieve van Dalen be-

wonderen. Een breed lachende regio coördinator, dokter Thompson Danso, keek toe. Dat gebeurde op 

maandag 28 mei 2018 tijdens de feestelijke viering van het 60 jarig bestaan van het ziekenhuis te Stoel-

manseiland. De delegatie uit Paramaribo is door het gezondheidsteam van Regio Oost-Suriname van de 

Medische Zending (MZ), en door de leerkrachten en leerlingen van VOJ Stoelmanseiland en de Prinses 

Beatrixschool (EBGS) ontvangen met het welkomstlied "Als wij allen samenwerken". De delegatie is ver-

der door de aanwezige militairen begeleid naar de vlaggenparade. Verschillende bewoners van de omlig-

gende dorpen en kampen, waaronder de kapiteins en basjas, waren aanwezig. Onder de hoge gasten waren: 

dhr. August Bado, districtscommissaris van het ressort Tapanahony in Sipaliwini, dhr. Herman Jintie, lid 

stichtingsbestuur van MZ, dhr. Edward van Eer, directeur MZ, dhr. Thompson Danso, Regio coordinator, 

dhr. Roy Haverkamp, Bondsvoorzitter en dhr. Clifton Walker, Vice Praeses van het Provinciaal bestuur der 

EBGS. 

Verschillende sprekers kwamen aan het woord. Hoofdkapitein Baja Gazon zei tevreden te zijn met de 

dienstverlening van de Medische Zending, maar wel graag voor de regio een arts permanent ziet werken op 

Stoelmanseiland. In zijn toespraak heeft MZ-directeur, Edward van Eer, beloofd dat een arts op Stoel-

manseiland en op Drietabbetje zal worden gestationeerd.-. mz   

Tweedehandse medische artikelen geschonken aan MZ-poliklinieken 
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MZ brengt One Stop Shop model naar diabeten binnenland 

Alle 50 poliklinieken van de Stich-

ting Medische Zending PHCS (MZ) 

moeten in de toekomst actiever func-

tioneren als one stop shop voor bin-

nenlandbewoners met suikerziekte 

(diabetes). Men moet er terecht kun-

nen voor preventieve zorg met een 

dienstverlening variërend van de no-

dige gezondheidsmetingen, voe-

dingssamenstelling en advies voor 

gymnastiekoefeningen tot voetbe-

handelingen. MZ zal het principe 

van de stichting One Stop Shop 

(OSS) incorporeren in haar beleid 

met betrekking tot de aanpak van 

chronische ziekten bij haar doel-

groep. Reeds is op basis van een sa-

menwerkingsovereenkomst bij de 

poli‟s op Powakka en Brownsweg 

een pilotproject in zes weken uitge-

voerd, waarbij minstens 40 patiënten 

met de aandoening, samen met hun 

begeleiders zijn getraind om hun ei-

gen verantwoording voor verbete-

ring van hun leef- en eetgewoonten 

ter hand te nemen. De participanten 

in de training “Feti Sukru Siki” heb-

ben onder supervisie van een team 

van artsen, health educators, fysio-

therapeuten en diëtisten  geleerd om 

met meer ernst hun eetgewoonte aan 

te passen en meer te bewegen. De 

training is op woensdag 13 juni 2018 

afgesloten met de uitreiking van 

deelnamecertificaten  op Powakka 

en Brownsweg. Middels een Cook-

out hebben getrainde vrouwelijke 

diabeten gedemonstreerd wat ze op 

de training hebben geleerd bij het 

koken van hun voedsel.   

 

Roep om voortzetting 

Hoewel uit een evaluatie van dit ge-

zamenlijke project nog moet worden 

vastgesteld of het doel van de trai-

ning is gehaald, roepen de partici-

panten en lokale gezagdragers op 

tot voorzetting van deze voor hen 

effectieve lessen. Ze zijn vol lof 

over het vele wat zij geleerd heb-

ben in de korte periode van zes 

weken. MZ-directeur Edward van 

Eer zei op Brownsweg: “Dit is 

geen droom. Alle poliklinieken 

zullen dit model krijgen.” Van 

Eer riep de diabeten op om zelf 

hun verlangen naar dit one stop 

shop model bekend te maken aan 

elke verantwoordelijke die hun 

gebied betreedt. Kapitein Lam-

bertus Waandels van Brownsweg 

heeft als hoge bloeddruk patiënt 

ook meegedaan aan de trainingen. 

“Laat het niet zo zijn dat wij al-

leen tijdens de training hebben 

gelet op onze voeding en lichame-

lijke beweging, maar laten wij er 

ook voor zorgen dat we voor de 

rest van ons leven gezond blijven 

leven door ons aan deze mooie 

regels te houden”, zei Waandels 

aan de groep.  

 

Praktijk  

Vrouwen op Brownsweg die de 

training hebben gevolgd, zullen 

naar aanleiding daarvan verschil-

lende activiteiten implementeren. 

Junuva Treu zal naar aanleiding 

van de training een trimloopgroep 

starten onder de getrainde vrou-

wen en andere belangstellenden 

van Brownsweg. Zij is zelf bin-

nen de zes trainingsweken afge-

vallen van 100 naar 75 kilogram 

door minder zoet, rijst en olie te 

gebruiken, en kleinere porties per 

keer te eten. Nu eet ze liever vol-

korenbrood en beweegt ze meer 

door te lopen naar haar kostgrond 

en op het water te pagaaien met 

de korjaal. Meneer Makosi van 

Powakka zegt dat diabeten, on-

der wie hij, vaak klagen dat de 

medicijnen niet helpen zoals 

gewenst.  

Echter heeft hij bij de training 

ontdekt dat gezonde voeding en 

goede beweging een groot ver-

schil kunnen uitmaken. “Ik 

merk het nu al na deze zes we-

ken. Ik hoop dat we hiermee 

doorgaan en dat de verdere be-

geleiding niet hierbij stopt. We 

hebben veel geleerd over onze 

aandoening, en de juiste manier 

om ermee om te gaan.  

Sponsoring 

De Wereld Diabetes Foundati-

on (WDF) is de donor voor de-

ze diabetentraining tot in Suri-

name. WDF is in 2002 door 

Novo Nordisk A/S, als onaf-

hankelijke en non-profit stich-

ting opgericht. Nu, 15 jaar ver-

der, is de WDF nog steeds één 

van de weinige financierings-

mechanismen die zich richten 

op het voorkomen en behande-

len van diabetes in ontwikke-

lingslanden. Van 2002 tot 2017 

verstrekte de WDF 137 miljoen 

USD financiering aan 535 pro-

jecten in 116 landen. Via de 

OSS is een projectvoorstel voor 

Suriname goedgekeurd. Het 

project duurt drie jaar en heeft 

als hoofddoel diabetische zorg 

toegankelijk te maken voor de 

bewoners buiten de kustvlakte 

van Suriname. OSS heeft in dit 

kader op 10 juni 2017 een sa-

menwerkingsovereenkomst 

getekend met MZ om binnen 

het werkveld van MZ de zorg 

(Vervolg op blz 13) 
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Universal Health Coverage: Everyone, Everywhere 
In het kader van Wereldgezondheidsdag 2018 heeft PAHO/WHO een evenement gehouden met als onder-

werp Universal Health Coverage: Everyone, Everywhere, waarbij werd gekeken naar de behoefte aan 

UHC en de voordelen die dit kan bieden. Tijdens dit dialoog werden voorbeelden aangehaald om UHC te 

bereiken via een reeks evenementen en gesprekken op meerdere niveaus. Tijdens dit nationale forum in 

Suriname zijn de volgende onderwerpen als dialoog met betrekking tot de context en de universele gezond-

heid behandeld, namelijk: 

 Hoe Suriname vooruitgang boekt bij het ontwikkelen van beleid voor universele toegang tot gezond-

heid en universele gezondheidszorg om ongelijkheden aan te pakken; 

 Wat het gezondheidshervormingsbeleid in Suriname heeft ondernomen; 

 In hoeverre het beleid een rol speelt bij het garanderen van universele gezondheid als een mensenrecht; 

 Hoe de contradictie van gezondheid als een recht en gezondheid als handelswaar het beste kan worden 

aangepakt in de context van Suriname; 

 Wat de rol van het maatschappelijk middenveld is bij het ontwikkelen van meer rechtvaardige gezond-

heidszorgstelsels. 

De Medische Zending, die vertegenwoordigd werd door de medewerkers van de afdeling Gezondheidsbe-

vordering, heeft hierbij opnieuw getoond dat zij ook een degelijke bijdrage levert aan de gezondheidszorg 

in het binnenland van Suriname.-. mz  

 

Nieuwe minister Volksgezondheid bezoekt MZ 

Kort na elkaar heeft MZ tweemaal bezoek 

gehad van de nieuwe minister van Volks-

gezondheid, dhr. Antoine Elias. Vrijwel 

meteen nadat dhr. Elias door de President 

Desiré Bouterse op 10 april 2018 is geïn-

stalleerd, heeft de nieuwe bewindsman 

zich georiënteerd op het Coördinatiecen-

trum van MZ te Paramaribo op 11 april 

2018. Hij werd ontvangen en rondgeleid 

door de stichtingsbestuursleden, L. Kloof 

en R. Jaletie samen met de leden van de 

MZ directie onder leiding van Algemeen 

directeur Edward van Eer. Minister Elias 

volgt dhr. Patrick Pengel op, die nu de 

scepter zwaait op het ministerie  Openbare 

Werken, Transport en Communicatie. Op 

vrijdag 13 april 2018 was dhr. Elias ook 

een van de sprekers bij de diploma-

uitreiking aan elf geslaagden van de opleiding tot Gezond-

heidszorg Assistenten.-. mz  

te helpen optimaliseren. Het hoofddoel was de training van de diabeten met als gedachte dezelfde zorg over 

te nemen in belang van een effectieve dienstverlening naar suikerpatiënten toe.-. mz  
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Nieuwe afkorting voor de functie Gezondheidszorg Assistent (GzA) 

De Gezondheidszorg Assistent is een unieke functie, waarvoor personen door de Medische Zending voor 

de Medische zending worden opgeleid. Het is een kernfunctie die centraal staat en invulling geeft aan de 

gedachte achter onze wijze van dienstverlening. Het werk van voornamelijk de Gezondheidszorg Assis-

tent wordt niet alleen door ons, maar ook door buitenlandse deskundigen gezien als „best practices’, een 

methode die al heeft bewezen dat zij effectief is. Reden genoeg om te blijven werken aan een goede naam 

voor deze functie en een afkorting waarin wij van de MZ ons in kunnen terugvinden. Op 6 juni 2018 

maakte de Algemeen directeur, drs. E. van Eer bekend dat er overeenstemming is bereikt met het MZ-

bestuur ten aanzien van de functienaam „ Gezondheidszorg Assistent‟ die vanaf nu wordt afgekort als „ 

GzA‟.-. mz  

MZ is elf Gezondheidszorg Assistenten rijker  

Negen vrouwelijke en twee mannelijke geslaagden zijn tot GzA‟s beëdigd op 13 april 2018 op het Jan van 

Mazijk Coördinatie Centrum van MZ in Paramaribo.  De minister van Volksgezondheid, dhr. Antoine 

Elias, heeft in zijn felicitatieboodschap beloofd alles eraan te zullen doen om zowel van de overheid als 

van andere donoren mogelijkheden te vinden voor een betere financiële waardering van de GzA. Hij heeft 

graag dat ook de functie van de GzA meer bekendheid krijgt in de samenleving, gelet op het unieke werk 

dat de groep doet binnen de gezondheidszorg. De GzA is volgens minister Elias indirect een werk-arm 

van zijn ministerie onder de bewoners in het binnenland, waar ze te werk gesteld zijn. Zij hebben de eed 

afgelegd in handen van mevr. C. de Baas, hoofd van de Verplegende en Verzorgende Beroepen (IVV) 

van het ministerie van Volksgezondheid. De Baas verwacht dat de nieuwe krachten verder zullen werken 

aan de bevordering en bescherming van de gezondheid van de binnenlandse gemeenschappen waarin zij 

worden aangesteld. De voorzitter van het stichtingsbestuur van MZ, mr. Cinthia Rozenblad, zegt dat het 

bestuur beter zal gaan werken aan het geven van bekendheid van het mooie werk dat de GzA‟s doen in 

het achterland. Zij pleit voor een dienende houding naar de gemeenschap toe, onder alle omstandigheden. 

Met een positieve attitude van de werkers zullen er hogere doelen behaald worden. Tot op dit moment 

zijn 187 GzA‟s opgeleid, inclusief de 11 geslaagden. Twaalf examenkandidaten hebben deelgenomen aan 

het schriftelijk examen, waarvan één het schriftelijk deel niet heeft gehaald. De best geslaagde van deze 

groep is Enio Banai.-. 

mz  Herziening curriculum voor de opleiding tot GzA 

De GzA opleiding kent een lange 

geschiedenis. Sinds 1999 worden 

studenten centraal (in Paramaribo) 

opgeleid tot GzA‟s en sinds 2006 

duurt deze opleiding 4 jaar. Uit on-

derzoek is gebleken dat de theorie 

die geleerd werd op de opleiding, 

niet goed aansloot op het werk van 

de GzA in de praktijk. De opleiding 

moest daarom dus herzien worden. 

In juni 2016 werd een start gemaakt 

met herziening van het curriculum 

door middel van een tweetal work-

shops die gefinancierd werden door 

de PAHO. Hierna werd een werk-

groep gevormd die de taak had 

om het nieuwe curriculum te 

schrijven. In deze werkgroep za-

ten GzA‟s, een arts, medewerkers 

van de afdeling opleiding, onder-

wijskundigen en een medewerker 

van het ministerie van Volksge-

zondheid. Belangrijk was om een 

curriculum te maken dat goed 

zou aansluiten op het werk van de 

GzA in de praktijk. Het boekje 

basisdienstenpakket van MZ be-

schrijft alle diensten die een poli-

kliniek aanbiedt aan de gemeen-

schap. Een GzA zou dus kennis 

en kunde moeten hebben van 

alle diensten genoemd in dit 

boekje, en daarom heeft dit 

boekje als basis gediend voor 

het nieuwe curriculum.  Vanuit 

dit basisdienstenpakket zijn 

eindtermen voor de herziening 

van de opleiding geformu-

leerd. Dankzij input van 

alle vakdocenten zijn er 

leerdoelen en stageop-

drachten gemaakt, waar-

door vorige maand de her-

ziening van het curriculum een 
(Vervolg op blz 15) 
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feit was. De belangrijkste verandering is dat het niveau van het curri-

culum opgetrokken is naar dat van een mbo-opleiding, waarmee we 

hopen dat doorstroming naar vervolgopleidingen ook gemakkelijker 

zal zijn.  

Op 27 juni 2018 kon het nieuwe curriculum ter keuring worden aange-

boden aan het ministerie van Volksgezondheid. We hopen er snel 

goedkeuring voor te krijgen. Het belangrijkste doel van dit nieuwe cur-

riculum is het opleiden van competente en gemotiveerde GzA‟s, die 

kwaliteitszorg bieden aan de bewoners van het binnenland. Indien fi-

nanciële ondersteuning gevonden wordt, zullen we per oktober 2018 

met het nieuwe curriculum starten.-. mz      

     

Samenwerkingen 

MZ en PAS introduceren thuiszorg binnen-

land 

In december 2017 is de Medische Zending PHC (MZ) een samenwerkingsverband aangegaan met de Pater 

Alhbrinck Stichting (PAS) met betrekking tot het programma „‟thuiszorg binnenland‟‟ van de PAS. Dit sa-

menwerkingsverband houdt in, dat de Gezondheidszorgassistenten(GzA‟s) van MZ thuiszorg zullen bieden 

aan geselecteerde jongeren te Brownsweg. 

Van 7 januari  tot en met 28 februari 2018 is er een begeleidingstraject geweest voor negen jonge cursisten 

van Brownsweg. De begeleiders waren zusters Kalesta Anakaba, Sandra Bisoina en  broeder Roel Amania.   

Tijdens de wekelijkse huisbezoeken worden de cursisten geobserveerd en worden gesprekken met hen ge-

voerd over het verloop van de werkzaamheden.-. mz   

MZ en het Ministerie van Volksgezondheid 

doen onderzoek naar gedrag rond uitroeien 

malaria 

De aanwezigheid van Malaria is de laatste jaren sterk verminderd. Dit is het gevolg van 

de grote inzet van gezondheidswerkers en van de leefgemeenschappen in het binnenland. 

Dit betekent dat de leefgemeenschappen gewoonten en gedrag veranderd hebben, om zo 

niet alleen malaria te voorkomen, maar ook uit te roeien. Het Ministerie van Volksgezond-

heid was benieuwd naar de aanpak en heeft onder deze overeenkomst met de MZ van 01 

januari tot en met 31 maart 2018 onderzoek gedaan naar de attitude  en perceptie van de 

leefgemeenschappen, die moeten hebben bijgedragen tot het drastisch terugdringen van  

malaria in ons land.-. mz   

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibpKHsm6bcAhVFs1kKHcJmAioQjRx6BAgBEAU&url=https://www.istockphoto.com/mx/vector/estrechar-las-manos-gm165768542-16087043&psig=AOvVaw1fe1JWmIRTwkOMaVbFDR1c&ust=15319196
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MZ en One Stop Shop Suriname maken samenwerking officieel 
Ter versterking van het chronische ziekten beleid in het binnenland, hebben de Medische Zending Primary 

Health Care Suriname (MZPHCS) en One Stop Shop Suriname (OSS) op 10 januari 2017 een intentiever-

klaring getekend. Met deze verklaring hoopt de Medische Zending op nauwer contact met de One Stop 

Shop, die kennis en deskundigheid bezit over de aanpak van chronische ziekten. Aan het eerste project, dat 

mogelijk in Brokopondo uitgevoerd zal worden, wordt nog vormgegeven. Desondanks kijken beide orga-

nisaties uit naar een vruchtbare samenwerking.-. mz   

Stichting Onderwijs  der EBGS en MZ verdiepen samenwerking 
De stichting Onderwijs der Evangelische Broeders Gemeentes (EBGS) en de stg. Medische Zending 

PHCS (MZ) zullen hun samenwerkingsverband verdiepen. Beide organisaties zullen kennis en expertise 

uitwisselen op het gebied van bouw en renovatie. Daarbij zullen zij uitgaan van het standaardmodel poli-

kliniek en personeelswoning, dat MZ hanteert in het binnenland. Verder willen de beide organisaties logis-

tiek samenwerken met wederzijds voordeel. De EBGS zal minimaal twee medewerkers ter beschikking 

stellen, die getraind zullen worden in het installeren en onderhouden van zonnepanelen van beide organi-

saties. Verder zal EBGS bij de opleiding van Gezondheidszorg Assistenten (GzA) versterking bieden van 

het curriculum.  Deze overeenkomst werd op 22 januari 2018 door de directeuren Mevrouw M. Demon 

van de stichting Onderwijs EBGS en de heer Edward van Eer van de MZ getekend.-. mz   

Telesur benadert MZ voor verkoop Telesur-kaarten 
Het telecommunicatiebedrijf Telesur heeft de stg. Medische Zending PHC op dinsdag 23 januari 2018 be-

naderd voor een samenwerking. Deze is op het vlak van verkoop van Prepaid belkaarten en E-Top Up 

voor Telesur-klanten in het achterland van Suriname. Het zou voornamelijk moeten gaan om de uitbrei-

ding van de Telesur-diensten in de gebieden die alleen per boot of vliegtuig bereikbaar zijn.  

Verkoop                                                                       

MZ zal op de polikliniek via haar werknemers de Telesur-producten moeten verkopen aan de Teleg-

klanten. De E-Top up zal dan vanuit een speciaal telefoontoestel van MZ verkocht worden.-. mz   

MZ op Paho debat 6 april 2018 
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HR Sabi 
Het gebruik van Social media 
Nieuws anytime, anywhere….. 

Hoe gemakkelijk is het niet om vanuit de huiskamer de nieuwtjes van de dag door te nemen. 

Met onze internetverbinding en een smart phone liggen we lekker op ons bed te scrollen op Facebook,  

Starnieuws en vele andere sites.  

Anno 2018 wordt Social media ook ingezet voor het gemakkelijk in contact treden met klanten en in de 

zorg met patiënten die op de hoogte wensen te blijven van de dienstverlening en de bijzonderheden betref-

fende hun eigen behandeling.  

Het gebruik van Social media heeft, net als alle andere ontwikkelingen, voor- en nadelen. 

Enkele van deze voor- en nadelen zijn: 

 
Thuis bedenken we regels voor het gebruik van Social media, omdat het heel vervelend zal zijn als onze ‘in 

bere‟ op Social media zou verschijnen. Dat zou onze reputatie schaden!! Zo bedenken ook bedrijven regels 

om hun „in bere‟ te beschermen of om die „in bere‟ op de juiste manier te delen.  

 

Een mooi voorbeeld is de Coca Cola online Social media principles. Enkele richtlijnen van dit bedrijf  zijn: 

Transparantie: elk bericht dat via Social media wordt gedeeld, moet in lijn zijn met het algemeen beleid, 

moet op waarheid berusten en moet verantwoord kunnen worden; 

Privacy: elke klant moet kunnen rekenen op bescherming van zijn privacy. Hierbij moet goed nagedacht 

worden over hoe en waar de informatie wordt verzameld, opgeslagen, gebruikt en gedeeld; 

Respect: respecteer nieuws dat niet van jou is door het niet eigendunkelijk te delen; 

Verantwoordelijkheid: in het gebruik van Social media zal het eigen bedrijf niet in verband worden ge-

bracht met nieuws dat het bedrijf schaadt; 

Positieve benutting: benut de mogelijkheden van Social media om het positieve van jezelf of van de orga-

nisatie uit te dragen zodat anderen daarmee positief beïnvloed kunnen worden.-. mz   

Kenmerk Voordeel Nadeel 

Netwerken Netwerk vergroten; in contact komen 

met familie en oude vrienden 

Ongewenste mails/posts van ongewens-

te contacten ontvangen 

Kennis Gemakkelijk lezen over verschillende 

onderwerpen en er iets uit leren 

Gemakkelijk om informatie te plaatsen 

over verschillende onderwerpen, waar-

door ook veel onbetrouwbare informatie 

wordt geplaatst 

Sneeuwbaleffect Goedkoop en snel het goede nieuws 

delen met een grote groep mensen 

Goedkoop en snel bereikt jouw „vuile 

was‟ een grote groep mensen 

Geen privacy Social media is niet geheim. Je kan veel 

van een ander te weten komen door de 

interesses, likes, posts goed te volgen. 

Bedrijven gebruiken dit regelmatig bij 

het selecteren van werknemers 

Social media is niet geheim. Een ‘per 

ongeluk‟ geplaatste foto of getypte zin 

kan nog jaren lang gezien of gelezen 

worden door eenieder die dat opvraagt 
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MZ tori 
Mijn eerste dag als secretaresse 
Daar zit ik dan…. Mijn eerste echte werkdag als secretaresse van de directie van MZ. Ja, en wel na 11 ja-

ren als statistisch medewerker op de afdeling MESO. Allereerst wil ik een ieder bedanken die mij de afge-

lopen 6 maanden heeft bijgestaan. Gemakkelijk was het 

niet, maar zeker ook niet moeilijk. Ik houd van uitdagin-

gen dus ben ik die ook aangegaan. Ik heb mezelf heel 

veel geholpen door steeds op zoek te gaan naar meer 

info, vragen te stellen aan mijn collega‟s en mezelf te 

ontwikkelen op secretarieel gebied en ook de secretari-

ële opleiding te volgen. Het werk is veel, maar leerrijk. 

Je komt allerlei mensen en zaken dagelijks tegen. Eerste 

is beheersen en niets mag jou uit het veld slaan. Tot nu 

toe is het een leuke en leerrijke uitdaging/ervaring voor 

mij en er zal meer komen. Verder zeg ik dit: “als je iets 

wil bereiken, ga ervoor. Laat je niet uit het veld slaan 

door iets of iemand. Het ligt allemaal in jouw handen 

zelfs.” .-. mz               

      

MZ-foto binnenland wint wedstrijd tot in Nederland  
Marissa van Hamersveld, een stagiair bij MZ in 2016, is na inzending van een MZ-foto winnaar geworden 

van een fotowedstrijd in Nederland. Het Directoraat Onderwijs en Opleidingen van het Leids Universitair 

Medisch Centrum reikte op 6 februari 2018 een prijs uit voor de mooiste foto van een buitenlandse stage. 

Met het idee „een foto zegt meer dan 1000 woorden‟, zochten zij een foto die weergaf hoe het is om in het 

buitenland Geneeskunde te bedrijven. 

 

Marissa, zesdejaars student Geneeskunde en Biomedische weten-

schappen, ging er met de eerste prijs van €100,- vandoor met deze 

prachtige foto die zij had genomen tijdens haar stage bij de Medi-

sche Zending naar Djoemoe, een gezondheidscentrum aan de Suri-

name rivier, 6 uur varen vanaf de havenplaats Atjoni. Op de foto 

staat zij op het punt met de dokter en een doosje medicijnen en nieu-

we bloeddruk meters van Medische Zendingen in de korjaal te stap-

pen voor een spreekuur op een klein, ruraal gezondheidscentrum.  

Marissa legt uit dat ze niet eens het totaalplaatje van haar Medische 

Zending heeft kunnen vastleggen. Marissa: “Het liefst had ik 360 

graden rondgedraaid, dan zagen jullie ook Djoemoe, de waterval 

waaronder ik die ochtend had gedoucht, de hangmat waarin ik had geslapen en  mijzelf in een witte jas, 

pantalon en slippers die ik tevergeefs probeer droog te houden terwijl ik in de boot stap. Waarom ik deze 

foto heb gekozen? Omdat de foto laat zien hoe je met weinig, zo veel kan doen. Wat voor mij de grootste 

meerwaarde was van deze stage naast mijn reguliere coschap, was dat ik als arts leerde omgaan met de cul-

tuurverschillen tussen de lokale bevolking en mijzelf als „bakra‟ (=blanke). Ik heb mijn lessen geleerd en ik 

neem alle ervaringen mee in mijn toekomstig beroep als arts. Ik hoop dat nog veel studenten op Medische 

Zending gaan en dat zij net zo‟n mooie tijd hebben als ik.”.-. mz     
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Van LBGO naar IOL  
Mijn naam is Maikel Fede. Ik kom uit een gezin van acht waarvan ik het tweede kind, tevens eerste jon-

gen ben. Mijn ouders hadden het niet breed. Mijn moeder moest er drie banen op na houden om ons te 

kunnen voorzien van voedsel etc., maar desondanks hebben al haar kinderen onderwijs genoten.  

Na de lagere school  ben ik naar het LBGO gegaan. Na het LBGO heb ik besloten om naar de avond Mulo 

te gaan. Ik had altijd drie banen in gedachten die ik zou willen doen, namelijk in de verpleging gaan 

(verpleegkundige, verloskundige, OK assistent of laborant), leerkracht of administratieve kracht. Voor 

deze beroepen moest ik naar het Havo, Natin of Lyceum. Ik heb daarom  besloten om avond Mulo te doen 

na het LBGO en niet het Imeao, wat veel gebruikelijker was. Met een LBGO diploma word je in de derde 

klas van de Mulo geplaatst. In het jaar 2001 plaatste de Medische Zending een sollicitatieadvertentie voor 

de functie van Malaria microscopie. Een tante van mij die in het binnenland werkte, zag het en vroeg aan 

broeder Domie (gepensioneerd GzA) wat het allemaal inhield en wat de vereisten waren. De vereiste was 

toen glo-plus toen.   Ik had nog geen baan toentertijd. Ik deed tuinierswerk voor de schoonmoeder van de 

ex-OD van de Medische Zending (Drs. Ralph Akrum) en mijn moeder klaagde elke dag aan mijn oren dat 

ik een goede baan moest gaan zoeken. Ik vertelde haar over de Medische Zending, en het enige wat ze zei 

was: “Je gaat die opleiding volgen.” Ik diende toen mijn sollicitatiebrief persoonlijk in. Het was november 

2001.  

Ik had mij pas ingeschreven op de avond mulo. Ik twijfelde over wat ik wilde, omdat ik de school zou 

moeten laten na die Malaria microscopie cursus. Mijn moeder bedreigde mij dat ik uit huis gezet zou wor-

den als ik het niet zou doen. In februari 2002 kreeg ik een brief van de postbode. Ik maakte hem gelijk 

open en uit de brief bleek dat ik op die dag zelf moest gaan voor mijn  sollicitatiegesprek.   Ik haastte mij 

ernaartoe en ik werd aangenomen voor de cursus tot Malaria microscopist.  

Na de cursus te hebben afgerond, werd ik in het binnenland geplaatst. Ik was hierdoor genoodzaakt de 

school te verlaten. In juni 2004 zou er een Malaria studie van start gaan in het Diakonessen ziekenhuis. Ik 

werd toen uitgeleend voor die studie van juni 2004 tot en met juni 2005. Tijdens die studie werd ik ge-

vraagd om op het coördinatiecentrum te werken. In eerste instantie wilde ik niet, dus ik vroe wat tijd om 

erover na te denken. Na twee weken had ik mijn besluit genomen. Ik werd op 3 oktober 2005 op het coör-

dinatie centrum te werk gesteld.      

Het eerste wat in mij opkwam, was de school weer oppakken en mijzelf ontwikkelen. In het jaar 2007 

pakte ik de school weer op. Ik heb toen de avond mulo 4 te Latour in 3 jaren afgerond. Er was maar een 

geslaagde van de school in het jaar 2010 en dat was mijn persoon. Drie andere studenten hadden hun toe-

lating gehaald en gingen toch naar de middelbare school.  Het werk werd druk voor me in de grote vakan-

tie omdat het werk in principe altijd vrgaat. Tijdens de reguliere inschrijving op de middelbare school was 

ik in het binnenland voor het werk, dus ik kon mij niet inschrijven. Ik besloot toen om dat te doen bij de 

na-inschrijving. Echter, bij de na-inschrijving zat ik bij de reguliere Malaria bijscholing in oktober. Ik 

mocht niet weg van de trainer, waardoor ik dat jaar een achterstand had. Het jaar daarna, in  2011 schreef 

ik mij in op het Avond havo. Ik kreeg in dat jaar een nieuwe leidinggevende op het lab die innovatief en 

stimulerend was, en ook studeren als een hobby heeft. Ik vertelde haar dat ik op school zit. Ik mocht toen 

mijn binnenlandschema zelf maken aan de hand van mijn studieschema. Zij heeft mij bijgestaan vanaf dag 

1. In 2014 behaalde ik mijn HAVO-diploma. Ik schreef mij gelijk in op het IOL. Op de muloschool had ik 

een Biologie docent. Meneer Poeran, nu wijlen. Hij kon echt goed doceren en ik kreeg alleen maar negens 

en tienen voor Biologie. Hij adviseerde mij om Biologie te studeren. Ik hield dat vast en Biologie werd 

daarna ook een van mijn favoriete vakken. Op het IOL schreef ik mij in op de Biologieopleiding voor 3,5 

jaar. In het laatste jaar doe je stage en verslaglegging.  Als je de vakken van het eerste en tweede jaar alle-

maal hebt gehaald en jij vindt dat je capabel genoeg bent om in het derde jaar stage te doen plus college 

volgen, mag je dan in het derde jaar stage lopen overdag en „s avonds college volgen. Ik ben de uitdaging 

aangegaan en heb het IOL in drie jaren afgerond op 20 oktober 2017. Ik zou januari dit jaar beginnen met 
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de MOB opleiding maar door de transformatie van 

het IOL naar Adek is dit niet doorgegaan.  

Naast mijn malaria microscopie heb ik ook laborant 

trainingen gevolgd in het Diakonessen ziekenhuis, 

Academisch ziekenhuis, bij het BOG en de Dienst 

Dermatologie.-. mz         

       

   

Nog meer vanuit de afde-

lingen 
 

De eerste stafvergadering voor 

2018 
Dit jaar is er zoals jaarlijks de gewoonte is, een eer-

ste stafmeeting geweest. Deze stafmeeting is be-

doeld om de belangrijkste topics en ontwikkelingen 

aangaande het werk (ons operationeel jaarplan) in 

directie/staf verband te plannen, bij te stellen en te 

evalueren. 

 

Het doel van de evaluatie van het operationele jaar-

plan is het bespreken van de resultaten van de in het 

plan vastgestelde doelen. Dus in hoeverre MZ haar 

doelen heeft bereikt. De evaluatie van het operati-

onele jaarplan vindt twee keer per jaar plaats: hal-

verwege het jaar en aan het eind van het jaar. Dan 

wordt nagegaan welke knelpunten ten grondslag 

lagen aan de niet behaalde doelen, zodat daaruit 

kan worden geleerd voor de toekomstige te stellen 

doelen. Ook wordt besproken of de eerder vastge-

stelde doelen realistisch waren. Bij de halfjaarlijk-

se evaluatie wordt tevens bekeken of de koers 

moet worden aangepast om toch zoveel mogelijk 

van de doelen aan het einde van het jaar te berei-

ken. MESO is verantwoordelijk voor het monito-

ren en evalueren van dit plan en kan dat alleen 

doen in nauwe samenwerking met de medewer-

kers van alle andere afdelingen. Uiteindelijk is 

iedereen individueel verantwoordelijk voor het berei-

ken van zijn of haar doelen.-. mz    
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Plasticvrij Nieuw Aurora 
De kinderen van de  school te Nieuw Aurora hebben een ”krin kondre” actie gehouden in verband met Wereld 

Milieu dag op 5 mei in de dorpen Nieuw Aurora en Tjalikondre. De bedoeling van deze activiteit is om de be-

wustwording van dorpsbewoners te vergroten. Deze activiteit wordt dus niet elke dag gedaan. Met deze activi-

teit willen we aangeven hoe dorpsbewoners ons milieu schoon kunnen houden. 

In het kader van Wereld Milieu dag, 5 mei hebben wij van het ressort Ladoani in opdracht van onze  Regio 

Coördinator (RC ) drs. Gaitree Baldewsingh een activiteit uitgevoerd met de gemeenschap van Ladoani.  Het 

thema van deze activiteit was: “een plasticvrij milieu”, 

We konden een keuze maken uit de volgende activiteiten: 

1. Een voorlichtingssessie geven  over een schoon plasticvrij milieu in de dorpen  

2. De scholieren bewustmaken van een plasticvrij milieu 

3. Het belang van recycling  

4. Samen met de gemeenschap in elk dorp een schoonmaakactiviteit houden 

Enkele heren voeren al schoonmaakactivitei-

ten uit in het dorp Ladoani. De bedoeling is 

om in elk dorp een schoonmaakbeurt te hou-

den. Reeds is gestart met de dorpen rondom 

Ladoani.  Dit alles is gedaan in samenwerking 

met de BO school. Verder heeft een groep he-

ren van het dorp deze actie gesponsord, zodat 

de deelnemende kinderen van drank konden 

worden voorzien.  

Als tip hebben de dorpsbewoners meegekre-

gen om hun dorp, de woonomgeving schoon 

en plastic vrij te houden.-. mz    
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WOORDZOEKER 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF16nQwKbcAhWQslkKHZV0DCUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.es/pin/21181060732296853/&psig=AOvVaw1GEUVPkLMUaB1mJYD8Xliy&ust=1531929597396011


Jaargang 22                      nr. 1 Pagina 23 

Uit de keuken van de  

lekkerbekken van het team 

Jangan 

Bening 

SMAKELIJK ETEN!!!!!!!!! 

Javaanse heldere soep van groenten met rijst en zoute vis  

Jangan Bening is een  populair Javaans-Surinaams gerecht. Eigenlijk is het 

een heel eenvoudige soep met alleen groenten, maar om het goed te maken is 

de juiste balans tussen zoet en zout erg belangrijk. De soep moet helder blij-

ven, niet overheersend van smaak zijn, en in ieder geval naar ui smaken. Hij 

wordt opgediend met witte rijst, met daarbij gebakken droge zoute vis en 

sambal om het gerecht pittig te maken. 

Ingrediënten: 

Voor de Jangan Bening kun je bijna alle groenten gebruiken. Er moet in 

ieder geval ui en een paar takjes soepgroente in. Verder kun je kousen-

band, snijbonen, spinazie, kool en veel andere groenten gebruiken. De 

smaak van het gerecht moet licht blijven en de groenten mogen niet ko-

ken, omdat ze knapperig moeten blijven.  

 

Voor de Jangan Bening heb 

je nodig: 

 1 ui 

 water 

 zout 

 suiker 

 gedroogde gebakken zoute 

vis 

 verse sambal 
Bereiding: 

 Breng in een pan genoeg water aan de kook voor de hoeveelheid 

groenten die je gaat gebruiken. Er moet voldoende water zijn om het 

gerecht tot een soep (sayur) te maken; 

 Doe er de in reepjes gesneden ui bij; 

 Doe er witte suiker bij, zodat de soep zo helder mogelijk blijft; 

 Doe er zout bij. Net zoveel tot je de juiste balans hebt tussen zoet en 

zout (50-50%). Let er wel op dat de zoute vis en de sambal ook 

smaak inbrengen; 

 Breng de soep tot koken. Voeg dan de groenten toe, en laat ze even 

garen. Proef nog even of de juiste verhouding zoet-zout nog aanwe-

zig is. Voeg eventueel nog zout of suiker toe; 

 Doe het vuur uit, en strooi dan een paar takjes zeer fijngesneden soepgroente in de soep.  

https://2.bp.blogspot.com/-ke8pcRwc3FM/U9tiAqZqOaI/AAAAAAAAH_M/NfNJJ71-Syc/s1600/janganjangan+bening,javaanse+soep,surinaamse+recepten,javaans-surinaamse+recepten,djangan+bening,sayur,sambal+zoute+vis,soep+met+zoute+vis,indonesische+recepten.jpg
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