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Edward van Eer 

In deze eerste editie van de nieuwsbrief voor 2014 wil ik u 
alvast een productief 2014 toewensen. Het wordt een 
uitdagend jaar omdat wij de doelen die wij met ons allen 
willen halen scherper hebben gesteld. Bij de evaluatie van 
het jaar 2013 is immers gebleken dat hoewel bijna 
iedereen heel hard heeft gewerkt, wij niet op alle gebieden 
hoog hebben gescoord. 
Dit maakt dat ik mij afvraag of iedereen in de organisatie 
weet wat we willen bereiken in deze beleidsperiode, 
namelijk de gezondheid van de mensen in het binnenland 
bevorderen. Maar de aanpak hiervan is de laatste jaren 
anders geworden. Vroeger deden we dat alleen door 
mensen wanneer ze ziek waren beter te maken. Maar het 
accent ligt nu op het bevorderen van de gezondheid 
waardoor de kans op ziekten kleiner wordt. Vele nieuwe 
activiteiten van MZ zijn daarop gebaseerd. 
• Wij gaan ons de komende periode op drie (3) 

specifieke principes richten:Veel meer communicatie 
met de gemeenschap. Dit moet op een zodanige 
manier dat de mensen dat ook begrijpen en voelen , 
watverandering van gedrag bevordert. 

• Beseffen dat wij als organisatie het niet alleen kunnen. 
Wij moeten daarom zoveel mogelijk samenwerken om 
de gezondheid te bevorderen. 

• Bevorderen van de gemeenschapsparticipatie. Wij 
gaan dus de gemeenschap actief betrekken bij het 
bevorderen van hun gezondheid. 

Hoewel wij het in 2013 veel beter hebben gedaan  dan 
2012,  kan het wat mij betreft beter. Tegelijkertijd besef 
ik ook dat gedrag niet van de een op de andere dag kan 
veranderen. De mensen binnen de organisatie maar 
vooral ook buiten de organisatie moeten groeien naar 
bovengenoemde principes.  
Wij gaan daarom samen  er alles aan moeten doen dat 
deze zaken wel lukken. Daarom is het belangrijk dat wij 
steeds nagaan of wij daarin slagen en dat kunnen wij 
doen door de resultaten van onze activiteiten te meten. 
De afdeling MESO wordt daarom een belangrijke 
afdeling die antwoord kan geven op dingen die wij 
willen weten. Ik hoop dat deze afdeling alle 
medewerking krijgt om het werk te kunnen doen. De 
houding van ‘dit stukje werk is van mij en anderen 
komen er niet in bemoeien’ moeten wij binnen MZ 
achterwege laten. Immers wij zijn met zijn allen 
verantwoordelijk voor de resultaten die wij boeken. 
 
Natuurlijk blijft de beschikbaarheid van kwalitatief 
goede zorg belangrijk. Op dit stuk is er wel vooruitgang 
geboekt. Goede voorbeelden zijn de screening van 
vrouwen op baarmoederhalskanker en borstkanker en 
de specialistische missies die een bijzonder succes zijn. 
Ik bedank daarom de specialisten die bereid zijn dat te 
doen. Want niet allemaal zijn bereid verder dan 

(Vervolg op blz 3) 

Van de directie  

REDACTIE: 

Carola Veenman 

Krish Somai 

Derrick Beeldsnijder 

In deze Nieuwsbrief veel nieuws met betrekking tot 

het personeel. Naast de beste medewerker van het 

jaar is er dit jaar ook gekozen voor de best geslaagde 

GZA. De jubilarissen zijn dit jaar flink in de 

bloemetjes gezet, getuige de foto’s op de voor en 

achterpagina. Iedereen van harte gefeliciteerd! De 

MZ Boys houden het sportieve faandel van MZ hoog 

door al voetballend de eer van MZ te verdedigen. Ga 

zo door jongens!  De redactie heeft afscheid 

genomen van Haidy die de afgelopen drie jaren, 

jullie eigen Nieuwsbrief samen met het redactie team 

heeft vormgegeven. Dank je wel Haidy voor de prima 

samenwerking. Inmiddels heeft Derrick haar taak 

overgenomen. Derrick welcome! Ik wens u allen veel 

leesplezier en kopy van een ieder is van harte 

welkom.-. mz   
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MZ Medewerker 2012 en 2013 blinkt uit door inzet voor 

doelen organisatie Derrick Beeldsnijder 

gelegenheid aangrijpt om activiteiten 
uit te voeren die moeten leiden tot 
verbetering van de gezondheid. Als 
voorbeeld werden haar bezoeken aan 
het internaat van Atjoni genoemd, 
waarbij zij na inspectie, voorlichting 
heeft gegeven over HIV/AIDS en 
tienerzwangerschap. Ook haar manier 
van opsporen van vrouwen in de 
omgeving voor het VIA onderzoek 
was doorslaggevend.  
 
Zr. Lenda kijkt zelf dankbaar terug op 
haar werk. “Als gezondheid assistent 
heb ik in deze organisatie bijzondere 
e r v a r i n g e n  o p g e d a a n .  D e 
vriendelijkheid en liefde heb ik altijd 
weten te geven aan patiënten. Dat 
werkt erg positief en helpt deels de 
patiënt opknappen. De bezorgdheid 
en het leed worden minder. De patiënt 
ervaart en ziet je dan als een helpende 
hand” vertelde Zr. Lenda, die ervan 
overtuigd is, dat je als mens een goed 
gevoel hieraan overhoudt en het ook 
een bron van inspiratie is om door te 
gaan met het werk als gezondheid 
assistent.  
Zij roept daarom haar collega’s op 
om het werk met passie te doen. “pas 
hetgeen u geleerd wordt goed toe in 
de praktijk. Volg de instructies van de 
begeleiders op, voer de werkopdracht 
naar behoren uit en heb een luisterend 
oor voor jouw patiënten. Wees 
vriendelijk en blijf liefde uitstralen in 
jouw werkomgeving” geeft zij haar 
collega’s mee. 
“Mijn hartgrondige dank gaat uit naar 
het bestuur en de directie van M.Z. 
drs. Gaitree Baldewsingh (Regio 
Manager van Boven Suriname), 
Arend Zandveld (Streek Poli Hoofd 
van ressort Laduani) en alle andere 
medewerkers van MZ voor de 
onderscheiding die ik heb ontvangen. 

L e n d a  A n t o m o i , 

Gezondheidsassistent (GZA) te 

Pokigron, is gekozen tot beste 

medewerker voor de periode 2012 

tot en met 2013 van de Medische 

Zending Primary Healthcare 

Suriname (MZ). Zij hoorde het 

g o e de  n i e uw s  t i jde n s  d e 

jaarafsluitings-bijeenkomst op 30 

december 2013.  Met deze 

onderscheiding wordt aandacht 

g e v r a a g d  v o o r  h e t 

verantwoordelijk werk dat de 

G ZA’s  verr i chten  in  het 

binnenland van Suriname. 

Daarnaast is het een goede 

stimulans voor medewerkers van 

MZ om het steeds beter te doen.  
 
Een speciale commissie onder leiding 
van drs. Thompson Danso, heeft voor 
Zr.  Lenda  gekozen uit  5 
voordrachten die zijn gedaan door 
leidinggevenden. Daarvoor zijn MZ 
criteria opgesteld waaraan de 
commissie zich moet houden. ‘Het 
was niet makkelijk om één te kiezen’, 
v e r t e l d e  N i n o n  v a n  E e r , 
commissielid, bij de presentatie van 
de winnaar. Uiteindelijk is het degene 
geworden die net een beetje meer had 
dan de rest, omdat iedereen keihard 
werkt om de gemeenschappen 
waarvoor MZ werkt te dienen 
benadrukt Ninon. 
 
Zr. Lenda werkt in een groot ressort 
van MZ. Volgens de voordracht valt 
zij vooral op, omdat zij heel snel 
situaties aanpakt die kunnen leiden 
tot gezondheidsproblemen. Daarnaast 
creëert zij zelf mogelijkheden om 
zaken aan te pakken middels 
voo r l i ch t ing  en  ind iv idue le 
gesprekken. Het is ook bekend dat zij 
samen met de gemeenschap elke 

Deze waardering stel ik zeer op prijs 
en Gods rijkste zegen aan u allen”. 
Zr.Lenda heeft naast een bos bloemen, 
stevige brasa’s van directie, staf, 
personeel, de vakbond en de 
vakvereniging, ook een flat screen 
televisie als kado gekregen.-. mz  
 

Criteria Medewerker van het jaar 
(dit kan in grijs kader) 
 
1. Functioneren (gebaseerd op de 

periode waarop de benoeming 
betrekking heeft): de mate 
waarin men de werkzaamheden 
uitvoert zoals men dat van hen 
verwacht.  

2. Kwaliteit v/h werk: de mate 
w a a r i n  d e  u i t g e v o e r d e 
werkzaamheden c.q. geleverde 
productie  voldoet aan de 
gestelde kwaliteitseisen. 

3. Sociaal contact (met de 

doelgroep): de mate waarin men 
gevoel heeft voor wat de 
doelgroep wil of denkt. 

4. Ziekte (gerelateerd aan 

gedrag): het aantal ziektedagen 
(verspreid over de periode 
waarop de benoeming betrekking 
heeft). Hoe vaak wordt men ziek? 

5. Prestatie: de mate waarin de 
taken horende bij de functie naar 
tevredenheid wordt uitgevoerd. 

6. Loyaliteit: de mate waarin de 
verbondenheid met de organisatie 
t o t  u i t i n g  k o m t  i n  d e 
werkhouding bij de uitvoering 
van de werkzaamheden. 

7. Collegialiteit: is de relatie tussen 
c o l l e g a ' s .  H e t  h e l p e n , 
onde r s t eun en  en  r e spec t 
opbrengen voor je collega’s. 

Zanderij te gaan om dit werk te doen. Verder worden ook 
een aantal nieuwe dingen aangepakt zoals het IMAN 

(Vervolg van blz. 2) protocol waarbij er speciale aandacht is voor tieners en 
adolescenten en hoe je ze moet behandelen en de 
evaluatie van de GZA opleiding die nu gaande is.-. mz  
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Indiensttreding januari tot en met maart 2014   

Volgnr Naam Voornaam 
Datum  

Indienstreding 
Functie Standplaats 

1 Adjoeba Haidy 1 januari 2014 GZA Brownsweg 

2 Dinge  Atembe 1 januari 2014 GZA Djoemoe 

3 Paulus Eubyan 1 januari 2014 GZA Debike 

4 Djemisie Fabien 1 januari 2014 GZA Drietabbetje 

5 Pierau Florance 1 januari 2014 GZA Drietabbetje 

8 Amania Roel 1 januari 2014 GZA Drietabbetje 

6 Kayenni Priscilla 1 januari 2014 GZA Stoelmanseiland 

7 File  Rhode 1 januari 2014 GZA Stoelmanseiland 

8 Alfons Mirjanne 3 maart 2014 HRM medewerker Coördinatie Centrum 

Welkom bij MZ ! 

Uitdiensttreding januari tot en met maart 2014 

Volgnr Naam Voornaam 
Datum 

uitdiensttreding 
Functie Standplaats 

1 van Arkel Zaïre 16 januari 2014 IPHC Manager Coördinatie Centrum 

2 Pozo Blanco  Luis 1 februari 2014 Ressortarts Apoera 

3 Laustaunau Raul 28 februari 2014 Ressortarts Brokopondo 

4 Awanima Haidy 1 maart 2014 HRM medewerker Coördinatie Centrum 

Een welverdiende gezonde oude dag toegewensd! 

Opmerking: de medewerkers met de functie GZA, die hierboven zijn aangegeven hebben succesvol de 4-jarige de opleiding tot 
Gezondheidsassistent (GZA) met succes afgerond (zie elders bericht & foto) 

Met pensioen januari tot en met maart 2014 

Volgnr Naam Voornaam Datum pensioen Functie Aantal dienstjaren 

1 Jozefzoon Noria  7 januari 2014 GZA Coördinatie Centrum 

2 Lugard Wilma 3 februari 2014 GZA Apoera 

3 Deel Erna 17 april 2014 GZA Coördinatie Centrum 

Haidy Awanima/Mirjanne Alfons 

Wij wensen u veel success toe in uw nieuwe functie! 
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Maand Naam Voornaam 
Jubileum 

datum 
Aantal   

 dienstjaren 
Standplaats 

januari Najadirana Merlien 2-Jan-04 10 Coördinatie Centrum 

 Kajana Antonius 1-Jan-79 35 Coördinatie Centrum 

 Srisria-Wajacabo Josephine 1-jan-79 35 Washabo 

 Adipi Evany 7-jan-79 35 Guyaba 

februari geen     

maart Deel  Eduard 21-Mar-89 25 Gonini 

april Patha Kenneth 1-Apr-99 15 Coördinatie Centrum 

MZ Jubilarissen januari tot en met april 2014  

 Josafath Norma 16-Apr-74 40 Njoen Jacob Kondre 

Introductie nieuwe kaart 

We zijn al begonnen met de afgifte 
van de nieuwe dokterskaart. De 
nieuwe dokterskaart is even groot als 
een pinpas en wordt met de computer 
opgemaakt. We zijn dus afgestapt van 
het handmatig verlengen of opmaken 
van de dokterskaarten. De oude 
(groene) kaarten blijven nog steeds 
geldig. U hoeft uw dokterskaart niet in 
te ruilen voor een nieuwe. Wanneer de 
oude vervalt, krijgt u de nieuwe bij de 
verlenging. Hierdoor zal de oude kaart 
geleidelijk aan vervangen worden. 
 
 
Geldigheid 

Voor werknemers is de dokterskaart 
2 jaar geldig en voor gezinsleden is 
de kaart 1 jaar geldig. 
 
Verlenging 
Let erop: Meld u zich 2 weken voor 
vervaldatum van u kaart aan bij de 
afdeling HRM. Hierdoor kan de 
verlenging vlotter verlopen.  
Voor de verlenging of aanvraag van 
de dokterskaart dient u mee te 
nemen: 
• Uw oude dokterskaart 
• 1 recente pasfoto 
• 1 schoolverklaring (schoolgaande 

kinderen boven de 16 jaar; de 

schoolverklaring moet zijn 
ondertekend en afgestempeld 
door het schoolhoofd en is geldig 
gedurende het schooljaar zoals 
aangegeven op de verklaring) 

• Geboortebewijs/akte (bij de 
inschrijving van pasgeboren 
baby’s) 

 
Verlies of beschadiging 
Bij verlies of beschadiging van de 
dokterskaart wordt u een boete van 
SRD 10, -opgelegd.-. mz  

. 

Volgnr Naam Voornaam Functie Oude Standplaats Nieuwe standplaats Datum  

1 Ramdayal Vevicka GZA Drietabbetje Apoera  1 februari 2014 

2 Wajacabo Josephine GZA Brownsberg Washabo 1 februari 2014 

3 Gali Theresia GZA Drietabbetje Stoelmanseiland 1 februari 2014 

4 Biante Nadia GZA Stoelmanseiland Apoera 1 februari 2014 

 5 Marie Sonia GZA Apoera Donderskamp 1 februari 2014 

 6 Aloeboetoe Jovan GZA Nason Heikununu  1 februari 2014 

 7 Jonathan Sandro GZA Stoelmanseiland Cottica 1 februari 2014 

 8 Manuel Fionda GZA Stoelmanseiland Agaigoni 1 februari 2014 

 9 Olan Damaira GZA Stoelmanseiland Gakaba 1 februari 2014 

 19 Anakaba Kalesta GZA Gakaba Agaigoni 1 februari 2014 

Overplaatsing tot en met april 2014 
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Iedereen vindt ze wel lastig. 
Muskieten die met hun steken en 
hinderlijke gezoem onze rust 
verstoren, of bulten en soms wondjes 
veroorzaken doordat wij niet van de 
hinderlijke jeukplekken kunnen 
afblijven. Daarnaast zijn sommige 
muskieten ook nog de vector 
(overbrenger) van ziekten. We 
kennen bijvoorbeeld Malaria, Gele 
koorts, Dengue en Chikungunya. 
Chikungunya wordt veroorzaakt 
door  het  Chikungunyavirus. 
Overdracht vindt plaats door de 
steek van muskieten, de Aedes 
aegypti, dezelfde muskiet die dengue 
overbrengt. 

Deze ziekte wordt gekenmerkt door 
griepachtige verschijnselen zoals 
koorts, gewrichtspijn met soms 
o n t s t e k i n g s v e r s c h i j n s e l e n , 
huiduitslag, hoofdpijn en rode ogen. 
Chikungunya lijkt klinisch sterk op 
dengue. Het grote verschil is dat 
Chikungunya minder gevaarlijk is en 
niet dezelfde levensbedreigende 

bloedingen of shocksyndromen kent 
als dengue. Bij Chikungunya kan het 
herstel echter weken duren en 
sommige oudere patiënten kunnen 
blijvend lijden aan stijfheid en pijn 
in hun gewrichten. 

 

Leefwijze muskieten 
Voor alle muskieten geldt dat alleen 
de vrouwtjes steken. Zij hebben 
bloed nodig voor de rijping van de 
eieren.  
Overlast in huis betekent meestal dat 
er broedplaatsen in de directe 
omgeving zi jn ,  zoal s  open 
watercontainers. Muskieten komen 
af op uitgeademd kooldioxide en 
bepaalde geurstoffen. De afscheiding 
van deze geurstoffen is per mens 
verschillend, hierdoor hebben 
sommige mensen meer last van 
muskieten dan anderen. 
  
Muskieten leggen hun eitjes in het 
water. Ze hebben een voorkeur voor 
plaatsen waar de larven ongestoord 
kunnen opgroeien, zoals een dakgoot 
die verstopt is. Door te zorgen dat 
het water weg kan, gaat u overlast 
tegen. Muskietenlarven komen 
regelmatig voor in een regenton; 
door deze met een deksel/gaas af te 
sluiten verkleint u de kans hierop. 
Ook binnenshuis kunnen muskieten 
zich voortplanten in stilstaand water. 
Let daarom goed op water in vazen, 

a f v o e r -  e n  r i o o l p u t j e s  e n 
bloembakken.  
 

Het is belangrijk te weten dat de 
m u s k i e t e n  d i e  d e n g u e  o f 
chikungunya kunnen overdragen 
vooral overdag steken, dit in 
tegenstelling tot de muskieten die 
malaria overdragen. Het is dus 
belangrijk om zich ook overdag te 
beschermen tegen muskietenbeten. 

Belangrijk zijn alle containers met 
stilstaand water (= mogelijke 
broedplaatsen voor muskieten) rond 
de woning te verwijderen. Soms zijn 
ook muskietenverdelgers nodig. De 
volgende maatregelen kunnen 
genomen worden: 

• De poli en de directe omgeving 

van de poli screenen op 

muskieten broedplaatsen en 

i n d i e n  a a n w e z i g  d e z e 

verwijderen; 

• Reinig goten, boten, emmers, 

waterbakken van dieren en 

andere houders waar water kan 

ophope; 

• Bedek alle containers waar water 

wordt opgeslagen; 

• Keer boten om die op het land 

worden opgeslagen; 

• Vul boomholtes met zand, let op 

bij bloemvazen minimaal 2 keer 

per week water verversen; 

• Recycle  of  ruim al het 

materiaal op waar water in kan 

blijven staan; (pet)flessen, cups, 

portiebakjes, blikjes en kapotte 

apparatuur zoals tv ‘s, oude 

koelkasten, voorwerpen zoals 

emmers, potten enz. 

• Vul oude banden op met zand om 

te voorkomen dat er water  in 

blijft staan; 

Een schoon milieu zorgt voor minder muskieten 
Loraine Yau 

Larve ontwikkelt  zich tot mug   
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• Ruim gevallen vochtige vruchten, 

kokosnoot(schil)resten, en ander 

huisafval op. 

 

Klamboe 
Een geïmpregneerde klamboe over 
uw bed is een geschikte manier om 
muskieten bij u weg te houden.     

 
 
Bestrijdingsmethoden 
A ls  na tu u r l i j ke  p r eve n t i e ve 
maatregelen niet helpen, kunt u 
enkele afweermiddelen gebruiken 
tegen de muskiet. Pas hier wel mee op 
en gebruik het met mate, want hoge 
concentraties van deze middelen 
kunnen schadelijk zijn voor de 
gezondheid van jonge kinderen en 
zwangere vrouwen. 
 

DEET 

 
   
Middelen met DEET blokkeren het 
reukvermogen van de muskiet. Deze 
producten zijn verkrijgbaar als 
lotions, sticks, verstuivers en sprays 
die u op de huid aan kunt brengen. 
DEET irriteert in sommige gevallen 
d e  s l i j m v l i e z e n  e n  k a n 
gezondheidsproblemen veroorzaken 
b i j  m e n s e n  m e t 

ademhalingsproblemen(astma en 
COPD). Voor hen is DEET af te 
raden. Ook zwangere vrouwen, 
kinderen tot zes jaar en mensen die 
allergisch zijn voor DEET kunnen 
producten met DEET beter vermijden.  
 
Plantaardige oliën 
Citronella olie, kruidnagelolie, en 
andere vluchtige oliën, houden 
muskieten op afstand, maar zijn door 
de vluchtigheid minder effectief. 
Bovendien kunnen ze irritaties 
veroorzaken op een gevoelige of 
beschadigde huid. 
Ci t ronel lakaarsen verspreiden 
citronellageur. Ze houden muskieten 
enige tijd op afstand. 
 
B e s t r i j d i n g s m i d d e l e n  i n 

spuitbussen 

Spuitbussen tegen vliegende insecten 
werken ook goed tegen muskieten. 
Deze bussen bevatten pyrethrinen, een 
insectengif met als basis een 
plantenextract. Deze stof blijft in fijne 
druppeltjes aanwezig in de ruimte. 
Muskieten en andere insecten die de 
stof inademen raken verlamd en gaan 
dood.-. mz  

  
 

 

Krin joe presi, no gi maskita okasi foe prati! 



Pagina 8 MZ Nieuwsbrief 

Op vrijdag 7 februari j.l. is de vlag 
van de Medische Zending Suriname 
(MZ) officieel gehesen aan de 
vlaggenmast op het Jan van Mazijk 
Coördinatiecentrum. Door de MZ 
vlag zullen de diverse centra van de 
Medische Zending van veraf 
herkenbaar zijn. Tegelijkertijd zullen 
wij als medewerkers van MZ 
herinnerd worden aan het imago 
waarvoor wij staan.  
 

Lang gewacht 
Wij hebben lang gewacht op dit 
moment zei drs. Edward Van Eer, 
directeur van MZ voorafgaand aan 
het grote moment. Ds. Loswijk 
benadrukte de rol van een vlag. De 
vlag herinnert ons waar we als MZ 
voor staan. Hierna mocht Tony 
Kajana de vlag hijsen, terwijl het 
aanwezige personeel onder het 
zingen van het volkslied “Mi kondre 
troe, mi lobi joe”, plechtig toekeek. 
Het ontwerp van de vlag is het 
resultaat van een interne ‘prijsvraag’ 
die in 2011 is gehouden. ‘De 
Medische Zending is volop in 
ontwikkeling’ is toen gezegd. De 
uitbreiding van ons dienstenpakket 
en de verbetering van onze human 
resources zijn enkele van de 
voorbeelden. Deze ontwikkelingen 
vereisen dat we ook gaan werken aan 
ons imago. Daarom is toen besloten 
da t  de Medische 
Zending haar eigen vlag 
krijgt. “Het ontwerp 
willen wij echter niet 
alleen bepalen, wij 
willen dit samen met u 
doen” is toen in een 
Circulaire gezegd.  
De deelnemers mochten 
het ontwerp dat zij in 
ge d ac h t en  ha dd e n 
schetsen of digitaal 
vastleggen. Daarbij 
moesten zij de kleuren 
van de Medische 
Zending, namelijk groen 

en crème meenemen. Verder moest 
de missie van onze organisatie 
namelijk, het op basis van 
christelijke beginselen aanbieden van 
zorg, centraal staan. De winnaars 
waren Zr. Agnes Cayenni en Sandy 
Hunte. Het uiteindelijke  ontwerp is 
een  co mbi na t i e  va n  be ide 
inzendingen geworden.  
 
Het ontwerp 

Op de vlag is het logo van MZ 
gedrukt. Hieraan is gelijk te zien dat 
het een vlag is van de Medische 
Zending Primary Health Care 
Suriname. De kleuren zijn de 
gebruikelijke kleuren van MZ 
Het ichtus teken: Ichtus is de 
griekse benaming voor het woord 
vis. Het visje heeft ook betrekking op 
het Bijbelgedeelte dat gaat over de 
wonderbare visvangst. De letters 
staan voor hele bijzondere woorden 
n.l.: 

·I = Iesous betekent Jezus 
·CH= Christòs betekent Christus 
·T= Theòu betekent Gods 
·U= Uiòs betekent Zoon  
·S=Soter betekent Verlosser 

(Redder of bevrijder) 
Dus de beginletters van Jezus 
Christus, Gods Zoon en Verlosser 
(redder of bevrijder) vormen in het 
Grieks het woord ICHTUS. Het 
ICHTUS teken werd gebruikt om aan 

te tonen dat je een volgeling bent van 
Jezus Christus. Heel vroeger konden 
christenen niet openlijk uitkomen 
voor hun geloofsovertuiging, dus 
gebruikten zij dit symbool, zodat zij 
op het eerste gezicht niet herkenbaar 
waren voor de niet - christenen. 
Onder de christenen was het symbool 
wel bekend en konden zij mede 
christenen herkennen. Dit teken 
wordt door de christenen nog steeds 
gebruikt, weliswaar niet meer zoals 
dat voorheen was, maar gewoon om 
aan te tonen dat men christen is. 
Binnen het ichtus teken ziet u drie 
mensen en dit symboliseert de vader, 
moeder en het kind die samen een 
gezin vormen. Als organisatie streven 
we naar liefdevolle en gezonde 
gezinnen. Verder is ook de zin: Recht 
op zorg verwerkt.  
Hoewel het heel duidelijk is, wordt 
het soms onduidelijk vertaald. Het 
werk is niet alleen een voldoening 
voor ons, maar een fundamenteel 
recht van elk mens en dat brengen 
wij ook tot uiting in onze vlag. 
 
Alle poli’s 
Het is de bedoeling dat de vlag bij 
alle poli’s van de Medische Zending 
zal wapperen. De poli’s Djumu, 
Brownsweg en Stoelmanseiland 
hadden de eer om eerder deze nieuwe 
vlag te hijsen. Binnenkort zullen ook 

de andere poli’s over 
een vlag kunnen 
beschikken. Het hoeft 
geen betoog dat wij 
zuinig moeten zijn op 
de vlaggen en ze ook 
m e t  r e s p e c t 
behandelen.-. mz  

MZ Vlag officieel gehesen Derrick Beeldsnijder 
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IPHC Uitganspunten Tineke Sumter 

 

Niet lang geleden hield ik voor de staf 
en directie van de Medische Zending 
een presentatie. Ik gaf deze 
presentatie omdat ik als nieuwe 
manager van het IPHC proces mijn 
ideeën wilde delen. Een van de dingen 
die ik vertelde ging over het feit dat 
de Medische Zending zich heeft 
voorgenomen dat zij niet alleen 
mensen beter wil maken maar ook 
(mee) wil helpen voorkomen dat ze 
ziek worden. Dit wil zij bereiken door 
veel meer samen te werken met de 
verschillende gemeenschappen en 
organisaties in het binnenland. Met 
een mooi woord wordt dit Integrated 
Primary Health Care (IPHC) ofwel 
geïntegreerde basis  gezondheidzorg 
genoemd. 
Ik vertelde verder dat om het IPHC 
proces  verder vorm te geven het 
belangrijk is dat wij in ons werk (onze 
dienstverlening) aan de ene kant 
rekening moeten houden met de 
behoeften en of mening van de 
gemeenschap en onze patiënten. En 
aan de andere kant ook moeten kijken 
naar de gegevens die wij in de loop 
van de tijd verzameld en bewaard 
hebben in onze database. Het is bijna 

te vergelijken met fietsen of pagaaien. 
De ene pedaal / pagaai is de behoefte 
en mening van de gemeenschap en de 
andere de gegevens die we hebben. 
Beiden  hebben we nodig om ons 
werk beter te kunnen doen en 
daadwerkelijk tot een geïntegreerde 
basis gezondheidzorg te komen. Zo 
kun je jezelf bijvoorbeeld afvragen: 
Hoeveel mensen in mijn ressort of 
poli lijden aan Diabetes of hoeveel 
zwangeren met complicaties zie ik per 
jaar op mijn poli? Verschilt dat met 
het jaar daarvoor? Met welke vragen 
benaderen patiënten of dorpsbewoners 
mij regelmatig op de poli of wanneer 
ik op outreach  ga of voorlichting 
geef? En ook welke vragen stellen 
meer mannen of vrouwen, zijn ze jong 
of oud enz? 
Antwoorden op bovengenoemde 
voorbeelden kunnen ons helpen de 
dienstverlening van de Medische 
Zending te verbeteren. Het zal helpen 
om ons werk beter te plannen maar 
ook om te weten welke preventie 
activiteiten en voorlichtingsmateriaal 
en programma’s er ontwikkeld 
moeten worden, die aansluiten bij de 
behoef te  van  onze  klan ten . 

Tegelijkertijd geeft het ons ook 
meer inzicht in wat wij in de 
behandeling van onze patiënten 
beter zouden kunnen doen of meer 
aandacht moeten geven.  
In de komende maanden zullen wij 
meer en meer volgens deze IPHC 
uitgangspunten werken. Om dit te 
kunnen doen wordt er nu door 
Galaxy Meerberg en andere 
collega’s een ‘Health Education’ 
onderzoek uitgevoerd. Door dit 
onderzoek zal onder andere meer 
inzicht verkregen worden wat er op 
dit moment al gedaan wordt aan 
gezondheidsvoorlichting en welke 
materialen hiervoor gebruikt 
worden. Deze informatie zal ook 
gekoppeld worden aan informatie 
uit de database van de afdeling 
MESO. De resultaten zullen dan op 
een ressortworkshop gepresenteerd 
worden en het is de bedoeling dat 
we aan de hand daarvan samen een 
plan van aanpak ontwikkelen hoe 
tot een meer geïntegreerde primary 
health care te komen. Tieneke 
Sumter, IPHC Manager.-.mz 



Datra, mi wan sabi.……...Datra, mi wan sabi.……...Datra, mi wan sabi.……...Datra, mi wan sabi.……...    

Datra, mi wan sabi… 

Maagklachten  
 
Maagklachten komen veel voor 
(ongeveer even vaak bij mannen als 
bij vrouwen). Naarmate men ouder 
wordt ,  ervaar t  men minder 
maagklachten. Dit zou kunnen 
doordat op oudere leeftijd andere 
ziekten belangrijker worden dan de 
maagklachten. 
Met de term `maagklachten` worden 
verschillende symptomen aangeduid. 
Het is lang niet altijd zeker dat deze 
klachten ook werkelijk in de maag 
beginnen. Andere omliggende 
organen zoals de slokdarm, de 
galblaas, de alvleesklier of de dikke 
darm zijn nogal eens de boosdoener. 
De volgende klachten worden vaak 
aan de maag toegeschreven: slechte 
eetlust, een vol, opgeblazen gevoel in 
de bovenbuik, misselijkheid, braken, 
boeren en oprispen, zuurbranden en 
hartwater. Deze klachten worden als 
groep ook vaak `dyspeptische 
klachten` genoemd. Het woord 
`dyspepsie` is uit het Grieks 
afkomstig en is  
samengesteld uit de Griekse woorden 
voor `slecht` en `vertering`. 
 
DE SYMPTOMEN 

 

Slechte eetlust 

Bij slechte eetlust (anorexie) wordt 
vaak ten onrechte gedacht dat de 
oorzaak van de verminderde `trek` 
een maagafwijking is. Verminderde 

eetlust kan weliswaar op een 
maagaandoening zoals maagzweer 
berusten, maar meestal zal de 
oorzaak van dit symptoom buiten 
de maag zijn gelegen. Ontelbare 
ziekten gaan gepaard met 
vermindering van de eetlust; dus is 
d i t  s ympt oo m geen  goe d 
uitgangspunt bij maagklachten. 
 
Vol, opgeblazen gevoel in de 

bovenbuik 

 
 
Een vol, opgeblazen gevoel in de 
bovenbuik wordt vooral tijdens en 
in de eerste uren na een maaltijd 
waargenomen. Wanneer na het eten 
van een normale maaltijd een 
onaangenaam vol gevoel in de 
bovenbuik ontstaat, wijst dit sterk in 
de richting van een stoornis in het 

bewegingspatroon van de maag 
(maagmotoriek) hierbij kan het zowel 
gaan om een verminderde motoriek 
van het onderste deel van de maag als 
om een verminderd ontspannend 
vermogen van het bovenste deel van 
de maag. 
 
Pijn in de bovenbuik 

 
 
Veel patiënten met maagklachten 
hebben pijn in de maagstreek, hetzij 
na een maaltijd, hetzij in nuchtere 
toestand. Het gaat dan om het gebied 
tussen het ondereinde van het 
borstbeen en de navel. Pijn in de 
maagstreek kan zeer duidelijk 
gelokaliseerd zijn, zodat het met één 
vinger aan te wijzen is, maar kan ook 

(Vervolg op blz. 11) 

Gaitree Baldewsingh 
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Braken is de officiële naam voor 
overgeven. Als iemand overgeeft 
wordt de inhoud van de maag en van 
het bovenste deel van de dunne darm 
met kracht via de slokdarm 
omhooggeperst. Dit persen vindt 
plaats door samentrekkingen van de 
buikspieren en het middenrif, niet 
door samentrekkingen van de maag 
zelf. Die is tijdens braken slap en 
wijd. De onderste slokdarmkringspier 
staat tijdens het braken open. 
 
Boeren en oprispen 

Boeren is het via de slokdarm en de 
mond laten ontsnappen van een 
hoeveelheid gasvormige maaginhoud. 
Meestal gaat het hierbij om kort 
daarvoor ingeslikte lucht die een tijdje 
in de maag heeft verbleven. Slechts 
bij hoge uitzondering is het 
opgeboerde materiaal gas dat in het 
maagdarmkanaal zelf geproduceerd 
is. Komt er met de lucht ook een 
kleine hoeveelheid vloeibaar 
maaginhoud mee naar boven, meestal 
zuur van smaak, dan spreekt men van 
een oprisping. 
 
Zuurbranden 

 

 
 
Zuurbranden is een brandend gevoel 
dat meestal onder het onderste deel 

meer diffuus, over een groter gebied 
verspreid zijn. In het laatste geval 
gebruikt de patiënt de gehele hand om 
het pijngebied aan te wijzen en maakt 
daarbij een vegend gebaar. Pijn in de 
maagstreek kan stekend, messcherp, 
brandend of zeurend van karakter zijn. 
 
Misselijkheid 

 
 

Net als slechte eetlust is misselijkheid 
een symptoom dat vrijwel altijd met 
de maag in verband wordt gebracht, 
maar meestel niet in de maag begint. 
Misselijkheid kan worden omschreven 
als een onaangenaam gevoel in de 
bovenbuik, maar vaak ook in de keel, 
waarbij de patiënt meestal het gevoel 
heeft dat hij spoedig gaat braken. De 
verschijnselen die vaak optreden bij 
misselijkheid zijn een bleke huid, 
transpiratie, versnelling van de 
hartslag en soms duizeligheid. 
 

Braken  

 

(Vervolg van blz. 10) van het borstbeen wordt gevoeld. 
Het brandend gevoel kan echter 
opst i jgen tot  in de keel . 
Zuurbranden is geen continu 
aanwezig symptoom. Het treedt 
altijd op in episoden met een duur 
van enkele seconden tot enkele 
minuten. Vaak ook opgewekt door 
voorover te bukken. De grens 
tussen zuurbranden en pijn achter 
het borstbeen is vaak moeilijk vast 
te stellen. 
 
Hartwater 

Onder hartwater verstaat men het 
verschijnsel dat de mond in korte 
tijd volloopt met een hoeveelheid 
smakeloos of wat bitter smakend 
helder vocht. Het heeft echter niets 
met het hart te maken, maar wordt 
g e p r o d u c e e r d  d o o r  d e 
speekselklieren. Vaak komt 
hartwater voor in samenhang met 
misselijkheid, voorafgaand aan 
braken. 
 
Wat doe je tegen maagklachten? 

Wat kunt je het zelf al doen: 

 Gebruik zo min mogelijk 

voedingsmiddelen waarvan uit 

eigen ervaring bekend is dat ze 

klachten kunnen veroorzaken.bv. 

soft, voedingsmiddelen die gas 

produceren. 

·  Ga niet gelijk na het eten 

liggen. Overweeg een slaaphouding 

met hoofdeinde omhoog.  

·  Als u rookt, moet u stoppen 

met roken. 

·  Afvallen bij overgewicht. 
Indien de klachten toch blijven 
raadpleeg uw dichtbij zijnde 
polikliniek.-.mz 



Bij diplomauitreiking GZA: ‘dit 

werk kun je niet alleen doen je 

hebt elkaar nodig’ 
 
Toen wij ons inschreven wisten wij 
niet dat wij zoveel zouden leren. 
Bevallingen begeleiden, kiezen 
extraheren of een vulling maken, 
h e c h t e n  v a n  k a p w o n d e n , 
huisbezoeken afleggen, kinder 
consultatie, het organiseren van 
voorlichtingssessies, somt Rhode 
Filé op tijdens de diploma– 
u i t r e i k i n g  v a n  d e 
Gezondheidsassistenten (GZA). Acht 
studenten hebben na vier jaren hard 
werken op 10 januari met gepaste 
trots hun diploma in ontvangst 
genomen. 
 
“Wat voor geval er ook binnenkomt, 
als GZA moet je ervoor klaarstaan” 
vertelt Zr. Rhodé File verder. Daarbij 

beseft zij ook dat je bij dit werk 
elkaar nodig hebt en vraagt daarom 
aan alle oudere medewerkers en 
artsen om geduld met hen te 
hebben. Haar collega’s knikken 
instemmend. Opvallend was dat de 
groep van geslaagden bestond uit 
vier mannen en vier vrouwen. 
“Langzaam maar zeker wordt er bij 
de MZ gewerkt aan evenwicht”, 
merkte Centhia  Rozenblad, 
voorzitter van het stichtingsbestuur 
tijdens haar toespraak op. De zorg 
moet gedragen worden door 
mannen èn vrouwen is haar mening. 
Directeur Edward van Eer riep de 
nieuwbakken GZA’s op om vooral 
veel zelfvertrouwen te hebben. 
“Vertrouw erop dat je voor je taak 
berekend bent. Je taak is het 
uitvoeren van de eerste lijns 
ge zo nd he ids zo r g ,  i nc l us i e f 
preventie, in het aangewezen dorp 

op basis van Primary Health Care 
uitgangspunten. Hiervoor bent u het 
eerste aanspreekpunt voor de 
gemeenschap en niet de dokter” 
benadrukte hij. Het curriculum van de 
opleiding is reeds in een eerder 
stadium aangepast voor dit doel. De 
inspectie is bezig dit nieuwe protocol 
goed te keuren. Momenteel wordt de 
opleiding weer doorgelicht om na te 
gaan of aan de vernieuwde eisen voor 
PHC wordt voldaan. Ook wordt 
nagegaan of de waardering in 
s a m e n h a n g  i s  m e t  d e 
verantwoordeli jkheid.  Dit  zal 
eventueel worden aangepast, maar er 
zal dan zeker gelet worden op de 
daadwerkelijke verantwoordelijkheid 
die een ieder op zich neemt. “Als je 
niet zelf het initiatief neemt om 
volgens je taakomschrijving te 
werken, kan onmogelijk je salaris 
omhoog gaan” legde van Eer uit, die 
ook begrijpt dat waar er hard gewerkt 
wordt, er wel eens fouten gemaakt 
worden. ‘Bespreek deze fouten met je 
meerdere en je collega’s zodat 
iedereen eruit leert’. 
Bestuursvoorzitter Rozenblad drukte 
het personeel op het hart om rekening 
te houden met de cultuur van de 
mensen, de leefgewoontes en de 
omgeving. "Als die gewoontes niet 
goed zijn voor hun gezondheid, kijk 
dan samen met hen naar een 
oplossing". Zij spoorde de nieuwe 
groep aan om het gehele dorp waar ze 
gestationeerd zijn te zien als hun 
werkplek. "Wacht niet totdat iemand 
naar de poli komt, maar ga in het veld 
om te kijken wie jullie ondersteuning 
en begeleiding nodig heeft.  
 

Best geslaagde 
Priscilla Kajenni is de best geslaagde 
van deze groep geworden. Ze blonk 
tijdens de opleiding uit door haar 
inzicht, respect voor de meerderen,  
disipline en haar inzet.-. mz  
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DIPLOMA UITREIKING GZA’S 
Derrick Beeldsnijder 

Priscilla Kajenni neemt haar cadeaus  in ontvangst 
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Zoals bekend werkt MZ al geruime 
tijd vanuit een hernieuwde Primary 
Health Care Principe (IPHC). 
Daarvoor zijn er diverse doelen 
gesteld waarbij de GZA’s een 
belangrijke rol moeten  vervullen. 
T i j d en s  d e  o p l e i d in g  t o t 
Gezondheidsassistent  (GZA) 
hebben zij daarover inzichten 
vergaard en diverse vaardigheden 
en attitudes zijn bijgebracht die heel 
belangrijk zijn om hun werk naar 
behoren te kunnen verrichten. 
Tijdens de bijscholingen die elk jaar 
plaatsvinden is ook  besproken dat 
versterking en vernieuwing van het 
gezondheidszorgsysteem gewenst 

De Medische Zending (MZ) is bezig 

de opleiding tot GZA te evalueren. 

Door de evaluatie zal duidelijk 

worden hoe de opleiding te 

vernieuwen, zodat deze beter 

aansluit op de praktijk. Daarnaast is 

het ook de bedoeling om het niveau 

van de opleiding te verhogen. Door 

het niveau van de opleiding te 

v e r h o g e n  w o r d e n  d e 

d o o rs t r om i ng sm o ge l i j k he d en 

gemakkelijker en krijgt de GZA de 

kans om zich verder te ontwikkelen. 
Om dit proces goed te laten verlopen 

is drs. Filia Kramp als consultant 

door MZ aangetrokken. 

is. Hierdoor kunnen ziekten 
voorkomen worden. Daarbij moet 
vooral gedacht worden aan de rol 
van de GZA om voorlichting te 
geven en de gemeenschap te 
b e t r e k ke n  b i j  h u n  e i ge n 
gezondheidstoestand.   
Mw. Kramp heeft in haar loopbaan 
bijgedragen aan verbeteringen in 
gezondheidszorgorganisaties. Zij 
zal samen met ons de evaluatie 
plegen en aanbevelingen doen voor 
vernieuwing van de opleiding. 
Werk dus alsjeblief mee wanneer 
om jou mening gevraagd wordt wat 
er nodig is om je werk nog beter te 
kunnen doen.-. mz  

GZA OPLEIDING NIEUWE STIJL IN DE MAAK 

Derrick Beeldsnijder 

een inzet uiteen tegen de de lat, de 
rebound werd ingekopt door Romeo 2-
0. MZ  speelde heel sterk en de 
Brandweer was daar niet tegen 
opgewassen. Geheel tegen de 
verwachting in was het daarna de 
Brandweer  d ie  scoorde .  Een 
Brandweerman schoot in de 25ste 
minuut diagonaal binnen via de 
binnenkant van de paal en versloeg 
doelman Bruce. De selectie van 

De MZ voetbalselectie heeft op 28 
m a a r t  2 0 1 4  i n  e e n 
vriendschappelijke krachtmeting de 
doelpunten gelijk gedeeld tegen de 
sterke selectie van de Brandweer te 
Domburg. Jimmy, Romeo en Adjako 
namen de MZ goals voor hun 
rekening. 
De wedstrijd begon om zeven uur in 
de avond en bleef tot de tiende 
minuut gelijk opgaand in het Raiv 
sportcentrum. In de 
elfde minuut kreeg 
Brandweer een niet te 
missen kans, maar 
dankzi j  capta in 
Amania  Marcus die 
prachtig redde, bleef 
MZ overeind. Deze 
gemiste kans werd 
aan de andere kant 
gescoord. Uit een 
voorzet van MZ 
s c h o o t  e e n 
brandweerman in de 
vijftiende minuut in 
eigen doel 1-0. Twee 
minuten hierna spatte 

Brandweer bleef domineren, maar 
tot doelpunten kwamen zij niet, MZ 
sloeg weer toe, kort voor rust was 
het Jimmy die uit een scrimmage 
inschoot: 3-1. 
MZ zette het goede spel van de 
eerste helft ook in de tweede spel 
periode voort. In de 40ste minuut 
raakte MZ de kluts kwijt en kreeg 
vier zware klappen te incasseren 3-
5. Een paar supporters zagen het 

niet meer zitten en 
vuurden MZ Boys 
harder aan. Na een spel 
herstel in de laatste vier 
minuten domineerde 
MZ. Jessy gaf een paar 
goede assisten op het 
middenveld en dat 
werd omgezet in twee 
doelpunten 5-5.De 
grootste verrassing was 
dat drs Sukul ook deel 
nam en een paar 
heldendaden pleegde 
voor MZ.-. mz  

MZ BOYS SPEELT GELIJK Anand Bhawan 

Samenstelling MZ Boys 28 maart j.l. 
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Gepensioneerden Ambassadeurs MZ 

De Medische Zending Primary 

Healthcare Suriname (MZ) heeft op 

30 december 22 jubilarissen 

gehuldigd.  Daarnaast  zi jn  2 

medewerkers die met pensioen zijn 

gegaan in de bloemetjes gezet. “U 

bent verheven tot ambassadeur”, gaf 

Cynthia Rozenblad, Voorzitter van het 

stichtingsbestuur van MZ de 

g e p e n s i o n e e r d e n  m e e .  D e 

gepensioneerden hebben volgens haar 

vaak zelf  niet  door hoeveel 

geschiedenis zij geschreven hebben 

door bij MZ te werken. Beide 

broeders, Baltus Adipi en Eduard 

Amania  hebben a l s  malar ia 

microscopisten gewerkt. Broeder 

Eduard heeft de organisatie 43 trouw 

gediend met als laatste standplaats 

Debike terwijl broeder Baltus op zijn 

beurt 42 dienstjaren achter de rug en 

heeft voor het laatst op Balingsoela 

zijn krachten heeft gegeven. 

Vanwege zijn expertise zal hij nog 

een jaar voor MZ doorwerken op 

deze post.-.mz  

(thuis is zij de beste econoom). Er zit 
potentie in deze persoon die de naam 
vrouw draagt. 
Dit is een ode aan alle vrouwen in 
verband met de dag van de vrouw, die 
8 maart 2014 werd gevierd.-. mz  

In de vorige maand werd op 8 maart 
de dag van de vrouw gevierd. Vaak 
genoeg beseft men niet dat deze 
mens die de naam vrouw draagt 
zeer belangrijk is voor de 
samenleving. Ze is geschapen door 
God als hulp voor de man en is 

daa rnaas t  moed e r ,  pa r t ne r , 
opvoedkundige, advocaat in huis en 
nog veel meer. Door de jaren heen 
heeft ze zich ontwikkeld tot 
deskundige op velerlei gebieden 
zoals onderwijs, gezondheidszorg, 
economie, advocatuur noem maar op 

Internationale Vrouwendag 
staat elk jaar op 8 maart in het 
teken van strijdbaarheid en het 
gevoel van solidariteit van 
vrouwen overal ter wereld, 
meestal aan de hand van een 
specifiek thema. 
Internationale Vrouwendag is in 
de twintigste eeuw ontstaan 
doordat vrouwen opkwamen 
voor hun rechten, onder andere 
op het gebied van arbeid en 
kiesrecht. 

INTERNATIONALE VROUWENDAG  Zuster Roma  

UMA 
Uma noti no hei so 

Lek a sten de bari 

In dyugudgyugu fa de 

A sten moi a krakti an’abi farsi 

Wins tranga winti e seni en kong 

UMA i hei je brenki 

In’e kanti 

Amindri a strei f’aladei 

 
gedicht van Johanna Schouten -

Elsenhout 

Derrick Beeldsnijder 



Benodigdheden: 
(voor 4 personen) 
• 150 gram gedroogde 

kikkerwten gekookt of 1 
blik (400 gram) 
kikkerwerten 

• Zakje gerookte tahoe 
• 4 stelen bleekselderij 
• 2 tomaten 
• Halfzakje wortelen 
Kruiden: 
• Zout en peper 
• boullionblokje 
• Paar druppeltjes azijn 
• sojasaus 

Bereiding: 

 
De gedroogde kikkererwten 6 a 8 uur weken, het 
week water weggooien, de erwten wassen en vervolgens ongeveer anderhalf uur 
zonder zout laten koken tot ze zacht zijn. Na het koken de kikkererwten uit laten 
lekken en wat zout toevoegen. De gerookte tahoe in kleine dobbelsteentjes snijden 
en bruin bakken in een heel klein beetje olie, tahoe uit de pan scheppen en even 
opzij zetten. In dezelfde pan de in kleine stukjes gesneden bleekselderij en wortelen 
aanbakken, vervolgens de in stukjes gesneden tomaten en kruiden (wees voorzichtig 
met zout, de gerookte tahoe heeft ook al behoorlijk wat zout) toevoegen en eventueel 
met toevoeging van een beetje water de groente nog even naar smaak laten garen.  
De uitgelekte kikkererwten en gebakken rooktahoe toevoegen en naar smaak nog 
wat kruiden toevoegen. 
 

Uit de keuken van de  

lekkerbekken van het team 

van MZ 
Kikker-

erwten met 

groenten 

Bereiding: 
Snijd de korsten eventueel van de sneetjes brood. Klop de eieren met de kaneel en vanille essance (vanille suiker), 
schenk de melk erbij en week het brood in deze saus. Zorg ervoor dat de sneetjes brood niet breken, laat ze even 
uitlekken alvorens ze in de gebruinde boter lichtbruin te bakken . Met suiker bestrooid opdienen.   

     SMAKELIJK ETEN!!!!!!!!!SMAKELIJK ETEN!!!!!!!!!SMAKELIJK ETEN!!!!!!!!!SMAKELIJK ETEN!!!!!!!!!    

Wentel-

teefjes 

Benodigdheden: 

 
• 16 sneetjes oud brood (wit of bruin) 
• 3 eieren 
• 125 gram boter  
• Halve liter lauwe melk 
• Kaneel 
• Vanille essance of een zakje vanille 

suiker 
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‘ROMA’ KLAAR VOOR HET HARDE WERK  Derrick Beeldsnijder 

Op vrijdag 7 februari j.l. heeft de 
Medische Zending Suriname (MZ) 
een nieuwe pick up ingezegend. ‘We 
bidden heel veel dat het beter gaat met 
de Medische Zending en we merken 
ook dat de Heer ons zegent’ gaf Ds.  
Loswijck mee. De trotse MZers 
hebben samen gezongen en gebeden 
zodat Gods hand dit voertuig en de 

chauffeur veilig mag leiden bij de 
uitvoering van de werkzaamheden.  
Ook dit voertuig heeft de naam van 
een personeelslid gekregen. ‘Roma’ is 
de naam van de nieuwe pick up. 
Genoemd naar onze bekende zuster 
van de Medische kamer.  De 
verwachting is dat dit voertuig even 
rustig en vastberaden over de weg zal 
gaan.  

Het was hoog tijd om de oude pick 
up ‘Marian’ genaamd, te laten 
vervangen. Hierdoor is het 
logistiek personeel verzekerd van 
een goed en veilig voertuig en is 
het transport van goederen naar 
locaties van MZ die over de weg 
bereikbaar zijn, gegarandeerd.-. mz  
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Zend uw oplossing vóór 15 juni 2014 naar de redactie van de Nieuwsbrief en u maakt kans op een prijs.  
De te winnen prijs is een belkaart van US$ 10,- ongeacht welke provider. (geef uw provider aan bij het opsturen van 
de oplossing van de puzzel) De winnaar van de vorige puzzel is: Mirjanne Alfons. HRM medewerker op het CC 
Van harte gefeliciteerd! 

WOORDZOEKER  

Streep de woorden uit de lijst aan in de woordzoeker.  
Maar let op: een letter kan voor meer woorden worden gebruikt. 

Zet de letters die overblijven achter elkaar en er ontstaat een woord. Deze zin is de 
oplossing van deze woordzoeker 

a r e k i d e r p s t n i l p 

s g p o h l r e p p a k a z n 

g r o c k c g k a a g u f ij ij 

n i e t n i n m q t w o l k l 

a p s e s e u u o e g g a a b 

l s m t i n a b r n g e b n a 

n l m a o e l k i b o e o t a 

o ij a e d r r e n e l l i d r 

o m a k r a k n g v v i r l s 

n l n a n i o a a e u e t t v 

y o ij s n n s u e l k a g l g 

l s l s n z p a o r k k l a i 

o y ij a t e r d m s i e l a g 

n l w o k t o b e r e p a l m 

r ij k e s u f f i g n i s e k 

aaien 

aalt 

abel 

adam 

alfa 

anno 

aqua 

aren 

aula 

bevel 

brunch 

buik 

dille 

doeg 

egel 

emoe 

erna 

fuga 

gage 

galei 

gist 

inzet 

kaag 

kapper 

kassa 

kenau 

knol 

kwijl 

lauwerkrans 

leeg 

lijst 

lysol 

mono 

naam 

niet 

nijlbaars 

nylon 

odol 

oktober 

olmen 

onlangs 

palm 

pech 

plag 

plint 

prediker 

prof 

rijke 

ring 

rock 

rotsig 

oma 



Jaargang 18                        nr. 1  Pagina 17 

MZ GEBOUWEN IN GEBRUIK GENOMEN 

Patiënten van de Medische 

Zending Primary Healthcare 

Suriname (MZ) worden onder 

steeds betere omstandigheden 

behandeld. In december 2013 is 

weer een mijlpaal bereikt toen 

p o l i k l i n i e k e n  e n 

personeelswoningen van MZ in 

gebruik werden genomen. De 

gebouwen staan in verschillende 
regio’s van de MZ.  
Op 5 december 2013 vond de 
officiële overdracht van de 
gebouwen aan MZ plaats. De eerste 
op de lijst die in gebruik werd 
genomen is het gezondheidscentrum 
K w a m a l a s a m u t u .  D i t 
gezondheidscentrum is uitgebreid 
met een beddenhuis, waar patiënten 
ter observatie worden opgenomen 
om te beoordelen of transport naar 
Paramaribo moet volgen of niet. 
Daarna vond de ceremoniële opening 
van de polikliniek te Ladoani plaats 
en de volgende dag, 6 december, de 
of f ic ië le  overdracht  en  de 
i n g e b r u i k n a m e  v a n  h e t 
gezondheidscentrum Pikin Slee.  
Maar er is veel gebeurd voordat het 
zover kwam. Het Ministerie van 
Volksgezondheid heeft namens de 
r ege r ing  van  Sur iname  de 
mogelijkheid gehad projecten in de 
gezondheidszorg te betalen met een 
lening van 

h e t  A g e n c e  F r a n ç a i s e  d e 
Développement (AFD), een Frans 
financieel en ontwikkelingsinstituut 
voor ontwikkelingslanden. In 2009 
werd een leningsovereenkomst 
getekend met Suriname. Zo is het 
project “Construction of Clinics and 
staff houses for the Medical 
Mission” sinds 2010 in uitvoering. 
Het Ministerie heeft uit voorstellen 
van de Medische Zending in 2011 
een selectie gemaakt van gebouwen 

die uit AFD-lening gebouwd 
zullen worden. Gekozen werd 
voor: 

• Pikin Slee ( 1 polikliniek en 1 
personeelswoning) 

• Laduani (1 polikliniek) 

• Alalaparu (1 polikliniek) 

• Kwamalasamutu (1 
beddenhuis) 

• Stoelmanseiland (3 
personeelswoningen) 

• Gakaba (2 
personeelswoningen) 

• Brownsweg (2 
personeelswoningen) 

• Godolo (2 
personeelswoningen) 

De Medische Zending heeft zelf 
ook bijgedragen aan het project. 
Zo heeft MZ de financiering van 

de uitbreiding van de te bouwen 
polikliniek te Pikin Slee op zich 
genomen. Het ontwerp van het 
AFD-bestek was te klein voor een 
gemeenschap van meer dan 2000 
mensen uit de dorpen Bendikwai, 
Gran Tatai en Pikin Slee zelf. 
Hoewel MZ de gebouwen zo snel 
mogelijk af wil hebben, blijft het 
bouwen in het binnenland om 
uiteenlopende reden moeilijk. Er 
wordt nu gewerkt aan de nieuwe 
poliklinieken van Ladoani en 
Alalaparu terwijl de bouw van de 
p e r s o n e e l s w o n i n g e n  t e 
S toelmansei l and ,  Gakaba, 
Brownsweg en Godolo al 
vergevorderd zijn.  
Speciaal voor de overdracht 
waren er delegaties van het 
Ministerie van Volksgezondheid, 
waaronder Minister M. Blokland 
en de projectcoördinator dr. R. 
Brohim,  Nal tus  Naana,de 
Districts – Commissaris van 
Sipaliwini, vertegenwoordigers 
van de Franse Ambassade en 
AFD in Suriname, bestuurs- en 
directieleden en medewerkers van 
de Medische Zending PHCS en 
de pers.-. mz  

 

Derrick Beeldsnijder 

Nieuwe polikliniek en personeelswoning te Pikin Slee 
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Kennismaking  

Mijn naam is Mirjanne B. Alfons en ben sinds kort werkzaam op de 
afdeling HRM als HRM- medewerker binnen de familie van de 
Medische Zending. Ik ben 30 jaartjes jong, woon samen en ben ook 
moeder van een dochtertje van 9 jaar. Ik ben in de afstudeerfase van de 
studie Management, Economie en Recht. Verder houd ik van lezen, 
koken, bakken, puzzelen en gamen. Ik ben erg enthousiast over het werk 
van de Medische Zending en vooral van de afdeling waar ik werkzaam 
ben. Ik hoop op een goede samenwerking en de nodige ondersteuning 
van de MZ familie, zodat wij samen de doelen van de Medische Zending 
kunnen realiseren 

Het woord pasen is afgeleid van het woord pesach. Pesach betekent voorbijgaan en wel van de doodsengel in de 
nacht van de uittocht van het volk Israël uit Egypte. Pasen is volgens anderen afgeleid van de naam pascha  en wel 
van het mannelijk éénjarig lam, dat wordt geslacht op het paasfeest. 
Het oorspronkelijk paasfeest is een herinnnering aan de uittocht uit Egypte van het volk Israël. Aan de vooravond 
van dit gebeuren moesten de joden een éénjarig mannelijk lam slachten en het bloed daarvan aan de posten van de 
voordeur strijken. De doodsengel ging dan zulke gemerkte huizen voorbij. Waar dit niet het geval was, ging hij 
binnen en doodde alle manlijke eerstgeborenen. (Exodus) Er wordt ook bitter kruid door de joden gebruikt bij deze 
maaltijd als herinnering aan de slavernijperiode in Egypte. 
In het Christelijk geloof zien we dat het offer van Golgotha éénmalig is en geen herhaling behoeft. Zijn bloed vloeide 
eenmaal (!cor.5:7). In beide vormen speelt het bloed als offer een belangrijke rol. 
De vrouwen die Jezus volgden, spelen een belangrijke rol; dit verhalen alle vier evangelisten (Mattheus, Marcus, 
Lucas en Johannes). Zij merkten als eerste dat Jezus op die zondagmorgen, drie dagen na zijn sterven, niet meer in 
het graf lag. En zij krijgen de opdracht dit aan de discipelen te melden. 
In 147 n. Christus stelde de bisschop van Rome dat het christelijk paasfeest op zondag de eerste dag van de week 
gevierd moest worden. Dit feest is nauw verbonden met het lijden en sterven van Christus, maar ook met de 
overwinning op de dood, door de opstanding. Het is duidelijk dat het christelijk paasfeest zijn oorsprong in het joods 
paasfeest heeft. 
De paasdatum werd op de synode (kerkvergadering) in Nicea (Klein Azë) vast gesteld in 325. Het vaststellen van de 
paasdatum is een gekunstelde zaak; eerste pasen valt nu altijd op een zondag. 
Alle christelijke kerken vieren pasen in tegenstelling tot het kerstfeest, dat niet door alle tradities zo wordt beleefd. In 
het beleven van het paasmysterie van de opstanding, ligt de kracht van de christelijke kerk. Zij heeft vele malaises en 
strijd zowel intern als extern hierdoor kunnen overwinnen. 
De E.B.G. volgt wat de viering van pasen betreft in de vroege morgendienst de traditie van de orthodoxe kerken. 
Tussen vijf ( 5) en zes ( 6) uur ’s morgens komt de gemeente in het kerkgebouw bijeen onder leiding van een liturg. 
Deze heft aan met “De Heer is waarlijk opgestaan!”.Deze antwoord met “Ja, Hij is waarlijk opgestaan!” Dit wordt 
enkele malen herhaald. Een deel van de liturgie, wissellezing tussen voorganger en gemeente met gezang erbij, wordt 
in het kerkgebouw afgewerkt en de rest buiten het kerkgebouw of op een E.B.G.- begraafplaats in de buurt. De 
namen van degenen die gestorven zijn na het vorig paasfeest en voor het huidige worden gelezen. Zij worden aan de 
Heer opgdragen en er wordt gebeden, dat ze ook bij de opstanding van Christus aanwezig mogen zijn. Sommige 
gemeenten houden dan een paasmaal en daarna een paasloop door de straten in de omgeving. Het paasfeest is niet 
iets voor de gemeente alleen, maar voor de hele wereld. Daarna volgt tegen tien uur de paasdienst waarin de 
opstanding door zang en prediking wordt uitgedragen. 

Ook dit jaar zeggen wij bij pasen “De Heer is waarlijk opgestaan!” 

IETS OVER PASEN  Dominee Edgar Loswijk 
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De geslaagde GZA’s: 

 

 

Adjoeba, Haidy 

Dinge, Atembe 

Paulus, Eubyan 

Djemisie, Fabien 

Pierau, Florance 

Amania, Roel 

Kayenni, Priscilla, 

File, Rhode 

. 



MZ nieuws in beeld 

Medische Zending 

Zonnebloemstraat 45—47 

Postbus 4086 

Paramaribo Suriname 

Tel: (597) 499466  

Fax: (597) 432655 

Email: info@medischezending.sr 

Website: www.medischezending.sr 

Zuster Roma tijdens de inzegening 

van ‘Roma’, het nieuwste voertuig 

van MZ Zie ook blz. 15 

 

Net als op de voorpagina hier een aantal beelden 

van de jubilarissen 2013. Tijdens de jaarafsluiting 

op 30 december werden zij allen gehuldigd. 


