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De redactie van de MZ Nieuwsbrief heeft de 

eerste editie voor het jaar 2019 met interessan-

te artikelen voor u samengesteld. In deze edi-

tie van de Nieuwsbrief, krijgt u korte indruk-

ken van het Grantangi moment van onze alge-

meen-directeur Edward van Eer, die op 1 

maart 2019 met pensioen gaat. Verder krijgt u 

een beeld van de verschillende activiteiten die 

MZ de afgelopen tijd heeft uitgevoerd. In deze 

uitgave ook niet te vergeten de personeel-

snieuwtjes, samenwerkingen en nog vele 

nieuwtjes vanuit de afdelingen. Wij besluiten 

deze editie met onze woordpuzzel en een bori 

tori uit de keuken van het MZ-team.  

Rest ons u verder veel leesplezier toe te wen-

sen!! 

Paramaribo, 28 februari 2019 

De Redactie 
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Woord van de directie 
Medewerkers, 

 

Ons beleidsplan 2016 – 2018 is 

verlopen. De resultaten hiervan 

worden gepresenteerd op de eerst-

volgende stafvergadering. Afgelo-

pen jaar is er een aantal brain-

stormsessies geweest met de lei-

dinggevenden om een nieuw be-

leidsplan te maken voor de perio-

de 2019 - 2021. Dit plan is goed-

gekeurd door het bestuur, wat be-

tekent dat wij onze jaarplannen 

hierop moeten gaan afstemmen. 

Wij vragen u dat u dit beleidsdo-

cument samen met uw leidingge-

venden goed doorleest en begrijpt. 

Dit zal u ook helpen om uw dage-

lijkse werkzaamheden af te stem-

men op de doelen die wij samen 

hebben opgesteld om te realiseren. 

Het werk van ons kent constant 

spanning en uitdaging. Een van de 

grootste uitdagingen voor ons is 

communicatie. We hebben heel 

veel erover gehoord en we gaan 

ervan uit dat wij ook veel hierover 

weten. Maar toch voelen wij vaak 

dat wij elkaar niet goed begrijpen. 

En juist hier zit de uitdaging in. 

Als het gaat over communicatie, 

dan willen we eigenlijk allemaal 

hetzelfde. We willen gehoord wor-

den, we willen de ruimte krijgen 

om onze ideeën, mening en feed-

back te uiten. We willen zo graag 

dat er echt naar ons geluisterd 

wordt. En als dat niet gebeurt, dan 

voelen we ons al snel miskend, 

over het hoofd gezien of de mond 

gesnoerd. Het merendeel van de 

samenwerkingsproblemen en het 

ongerief op de werkvloer vindt 

zijn oorsprong in het „zich niet 

begrepen voelen‟. En dat kan al 

snel escaleren tot conflicten die 

soms uitmonden in exit-trajecten. 

 

Communiceren in de praktijk: 

eigen zendtijd claimen 

Communiceren staat voor ons 

vaak gelijk aan praten; we zenden 

wat af met zijn allen. Een bood-

schap zenden is helemaal niet zo 

ingewikkeld. Maar een boodschap 

ontvangen, dat is heel andere 

koek, Daar zijn we helemaal niet 

goed in. Laag opgeleid of hoog 

opgeleid, het maakt niks uit. Want 

actief luisteren naar de ander, 

daarmee lever je je eigen zendtijd 

in. En dat doen we niet graag. We 

vinden het veel gemakkelijker om 

over en weer te ja maren en onze 

zendtijd te claimen, dan om op-

recht te luisteren naar wat onze 

gesprekspartner ons eigenlijk te 

vertellen heeft. Het is dus hele-

maal niet zo gek dat de meest ge-

hoorde klacht is dat we ons door 

de ander niet begrepen voelen. 

Vaak is het een voorbeeld van de 

pot verwijt de ketel: We voelen 

ons niet gehoord, omdat onze om-

geving precies hetzelfde doet als 

wij zelf. Zenden. 

 

Actief luisteren is een dankbare 

taak waar je veel voor terugkrijgt 

Actief luisteren is in essentie niet 

moeilijk. Maar je moet het wel 

doen. En daarvoor moet je even je 

eigen zendtijd opofferen. Je bood-

schap uitstellen. De ander ruimte 

geven om zijn verhaal te doen. En 

dat vinden we allemaal lastig, om-

dat we bang zijn dat onze eigen 

boodschap dan ondergesneeuwd 

raakt. Gek genoeg is dat niet het 

geval. Want als jij oprecht luistert 

naar jouw gesprekspartner, dan 

kweek je bij hem of haar juist de 

bereidheid om ook naar jouw ver-

haal te luisteren. Daarmee win je 

tijd en energie en je kweekt sa-

menwerking met elkaar. Mensen 

vinden je gewoon al snel een fijne 

collega of leidinggevende als je de 

moeite neemt om te luisteren.  

 

Als we hetgeen hierboven aange-

haald, ons eigen kunnen maken, 

hebben we een goede stap gezet in 

de richting van de realisering van 

meer dan 90% van onze gestelde 

doelen. De directie heeft dan ook 

graag dat er op alle niveaus goed 

wordt gecommuniceerd over ons 

werk in het algemeen en onze ge-

stelde doelen en hoe die te realise-

ren in het bijzonder.-. mz  

 

De directie wenst u verder een 

vruchtbaar 2019 toe. 
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   OVERZICHT JULI 2018 T/M FEBRUARI  2019   

       

INSTROOM  

No. Naam  Voornaam Datum Indienst Functie/ Schaal Standpl   

1 Peuscher Rosanne 02-07-2018 Coordinator Opl Opleiding /CC    

2 Echteld  Stacy I. 01-08-2018 Jr. medew PCR PCR/CC   

3 Jintie  Herman A. 01-08-2018 Adjunct-algemeen directeur Directie   

4 Emmink  Ayla  01-09-2018 Ressortarts Drietabbetje   

5 Tervoert  Anneloes  01-09-2018 Ressortarts Stoelmanseiland   

6 Emanuel-Biante  Nadia 01-10-2018 Gezondheidszorg Assistent Witagron   

7 Bhola  Prakash 01-10-2018 Ressortarts Brokopondo   

8 Amintanie  Ruben S. 01-11-2018 Jr. medew MRK MRK/CC   

9 Finkie  Maraja D. 01-11-2018 Administratief medewerker MRK MRK/CC   

10 Soewondo  Jerusa N. 15-11-2018 Onderzoek Ondersteunende  mede-

werker  

MESO/CC   

11 Tawjoeram  Janel N. 17-12-2018 Secretaresse Secretariaat   

12 Adose Glauchenne G. 01-01-2019 Gezondheidszorg Assistent Stoelmanseiland   

13 Alida Santoesa S. 01-01-2019 Gezondheidszorg Assistent Stoelmanseiland   

14 Aloeboetoe Siomara 01-01-2019 Gezondheidszorg Assistent Ladoani   

15 Fedriesie Chequita M. 01-01-2019 Gezondheidszorg Assistent Brownsweg   

16 Haabo Purcy J. 01-01-2019 Gezondheidszorg Assistent Kwamalsamutu    

17 Henry Damion V. 01-01-2019 Gezondheidszorg Assistent Kwamalasamutu    

18 Jarden Charleen M. 01-01-2019 Gezondheidszorg Assistent Brownsweg   

19 Joonha Consuella E. 01-01-2019 Gezondheidszorg Assistent Debike   

20 Lugard Urailly O. 01-01-2019 Gezondheidszorg Assistent Gakaba   

21 Pinas Nelithia E. 01-01-2019 Gezondheidszorg Assistent Stoelmanseiland   

22 Saakie Evelyne A. 01-01-2019 Gezondheidszorg Assistent Guyaba   

23 Ganpat  Dewperkash 02-01-2019 Ressortarts Ladoani   

24 Panaidede  Mercelien S. 01-02-2019 Gezondheidszorg Assistent Kwamalasamutu    

UITSTROOM (ontslag) 

No. Naam Voornaam Datum uitdienst Functie Standpl   

1 Doekoe  Benado 24-08-2018 Jr. medewerker MRK MRK/CC   

2 Sorgdrager  Inge 01-09-2018 Ressortarts Ladoani   

3 Sorgdrager  Maarten 01-09-2018 Ressortarts Guyaba   

4 Boerleider  Vanessa 17-09-2018 Secretaresse Secretariaat   

5 Hunte  Sandy 15-10-2018 Onderzoek Ondersteunende  medew-

erker  

MESO/CC   

6 Emmink  Ayla  01-11-2018 Ressortarts Drietabbetje   

7 Tervoert  Anneloes  01-11-2018 Ressortarts Stoelimanseiland   

8 Ariëns  Eduardus 22-11-2018 Ressortarts Brokopondo   

9 Gregor  Reginald 19-12-2018 Gezondheidszorg Assistent Debike   

10 Api  Shavaira 01-01-2019 Gezondheidszorg Assistent Powakka   

11 Kalika  Devika 22-02-2019 MRK arts MRK/CC   

UITSTROOM(pensioen) 

No. Naam Voornaam Datum pensioen Functie Standpl   

1 Deel  David 01-10-2018 Gezondheidszorg Assistent Goninikreek   

2 Deel  Eduard 01-11-2018 Malaria Microcopist Goninikreek   

3 Josafath Norma 01-12-2018 Gezondheidszorg Assistent Kwakoegron   

4 Mohamed  Letitia 01-12-2018 Medewerker  Apotheek Apotheek   

5 Deel Rinia Rinia 01-02-2019 Gezondheidszorg Assistent Langatabbetje   

        

OVERPLAATSINGEN 

No. Naam Voornaam oude Standplaats Nieuwe Standplaats Functie Datum 

1 Kasno Diana Stoelmanseiland Goninikreek Gezondheidszorg Assistent 01-09-2018 

2 Danki Haidy Nason Goninikreek Malaria Microcopist 01-10-2018 

3 Joohna  Geffen Kajana  Laduani Gezondheidszorg Assistent 01-10-2018 

4 Edwards  Mildred  Powakka  Brokopondo Gezondheidszorg Assistent 01-10-2018 
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5 Sabajo  Romeo Kwamalasamutu Brokopondo Gezondheidszorg Assistent 01-10-2018 

6 Martinus  Denise  Brownsweg  Ballingsoela  Gezondheidszorg Assistent 01-10-2018 

7 Martinus-Petrusi Sara  Brokopondo  Agaigoni Gezondheidszorg Assistent 01-10-2018 

8 Pamari  Suëlla Ladoani Djoemoe  Gezondheidszorg Assistent 01-10-2018 

9 Manuel  Fionda Agaigoni Brokopondo Gezondheidszorg Assistent 01-10-2018 

10 Linga  Vanessa  Semoisie  Kajana  Gezondheidszorg Assistent 01-10-2018 

11 Adipi  Robin Semoisie  Djoemoe  Gezondheidszorg Assistent 01-10-2018 

12 Sedney  Sinaja  Djoemoe  Semoisie Gezondheidszorg Assistent 01-10-2018 

13 Tweeling  Idelia Djoemoe  Semoisie Gezondheidszorg Assistent 01-10-2018 

14 Bakatia  Esther Bigi Poika Debike Gezondheidszorg Assistent 01-01-2019 

15 Tapoto  Lucenda Brokopondo Powakka Gezondheidszorg Assistent 01-02-2019 

16 Joop  Chewintha Stoelmanseiland Apuma Tapoe Gezondheidszorg Assistent 01-02-2019 

17 Libretto Michelle ApumaTapoe Brokopondo Gezondheidszorg Assistent 01-02-2019 

18 Kentie Erna Stoelmanseiland Langatabbetje Gezondheidszorg Assistent 01-02-2019 

       

JUBILARISSEN 

Maan

d Naam Voornaam Jubileum datum Aantal dienstjaren Standplaats/ Afdeling   

Juli 

van Eer Edward 01 juli 1998 t/m 01 juli 

2018 

20 Coördinatie Centrum 

  

" 

Eduards  

Claudette 

02 juli 2003 t/m 02 juli 

2018 15 

Jaw Jaw 

  

Aug Rampiare 

Shailenderku-

mar 

01 aug 2008 t/m 01 aug 

2018 10 Magazijn   

Sept AiAi-Reshoede Shinajoe 

01 sept 1978 t/m 01 sept 

2018 40 Kwamalasamutu   

" Adjoeba Haidy 

12 sept 2008 t/m 12 sept 

2018 10 Brownsweg   

Okt Rattansingh Nalini 

01 okt 2003 t/m 01 okt 

2018 15 Administratie/CC   

" Deel  Rinia 

01 okt 1973 t/m 01 okt 

2018 45 Langatabbetje   

" Aloeboetoe Dennis 

15 okt 1978 t/m 15 okt 

2018 40 Guyaba   

" Akienboto Georgetina 

16 okt 1988 t/m 16 okt 

2018 30 Nieuw KoffieKamp   

Nov Adang Lucenda 

03 nov 2008 t/m 03 nov 

2018 10 Klaaskreek   

" Weimans Ravella 

03 nov 2008 t/m 03 nov 

2018 10 Sukunale   

" Gregor Reginald 

03 nov 2008 t/m 03 nov 

2018 10 Debike   

" van Dalen Selviëve 

03 nov 2008 t/m 03 nov 

2018 10 Stoelmanseiland   

" Adipi Gracita 

03 nov 2008 t/m 03 nov 

2018 10 Pokigron   

" Zandveld Arend 

08 nov 1993 t/m 08 nov 

2018 25 Ladoani   

       

Jan Kajana Jozef 

01 jan 1979 t/m 01 jan 

2019 40 Logistiek   

" Najadirana Merlyn 

02 jan 2004 t/m 02 jan 

2019 15 Huishouding   

" Kwasie Finalia 

05 jan 2009 t/m 05 jan 

2019 10 Opleiding   
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Sma we kari wan swit kon na ini!!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herman Jintie, Adjunct-algemeen 

directeur op 01 augustus 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stacy Echteld, Junior medewerker 

PCR op 01 augustus 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prakash Bhola, Ressortarts op 01 

oktober 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maraja Finkie, Administratief me-

dewerker MRK op 01 november 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruben Amintanie, Junior           

medewerker MRK op 01 novem-

ber 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerusa Soewondo, Onderzoek on-

dersteunende medewerker MESO 

op 15 november 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janel Tawjoeram, Secretaresse op 

17 december 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Glauchenne Adose, GzA op 01 

januari 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purcy Haabo, GzA op 01 januari 

2019 
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Vervolg: Sma we kari wan swit kon na ini!!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evelyne Saakie, GzA op  

01 januari 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charleen Jarden, GzA  

op 01 januari 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santoesa Alida, GzA  

op 01 januari 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urailly Lugard, GzA  

op 01 januari 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consuella Joonha, GzA  

op 01 januari 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damion Henry, GzA  

op 14 januari 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fedriesie Chequita, GzA  

op 01 januari 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelithia Pinas, GzA  

op 01 januari 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siomara Aloeboetoe, GzA  

op 01 januari 2019 



Welkom bij MZ ! 
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Sma we kari wan swit kon na ini!!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganpat Dewperkas, Ressortarts 

op 02 januari 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercelien Panaidede, GzA op 01 

februari 2019 

Wat doet de afdeling Apotheek? 

De apotheek is verantwoordelijk 

voor de bevoorrading van de polikli-

nieken met medicijnen. Daarnaast 

controleert en registreert zij medica-

tievoorraden. Voor het optimaal be-

voorraden van de medicijnen op de 

poliklinieken beschikt de apotheek 

graag over de juiste hoeveelheid me-

dicijnvoorraad van haar cliënten. 

Deze gegevens zijn nodig om het 

verbruik te weten van een genees-

middel en de cliënten dan ook weer 

juist te bevoorraden op de polikli-

nieken. 

 

De apotheek pleegt dus de vol-

gende handelingen: 

 De inkoop van medicamen-

ten  en verpakkingsmateri-

aal voor medicamenten 

 De afhandeling van medica-

mentaanvragen vanuit de 

poliklinieken 

 Het verzendklaar maken 

van de medicijnen naar de  

poliklinieken van de Medi-

sche Zending 

 Het bijhouden van de ver-

vallen en teruggestuurde 

medicamenten 

 De administratie van alle 

voorraden 

 Het onderhouden van 

contact met de gezond-

heidswerkers 

 

Indien er met betrekking tot 

medicijnenvoorraden op de 

polikliniek of verstrekking 

van een medicijn vragen zijn, 

kan er een beroep gedaan 

worden op de afdeling Apo-

theek.-. mz  

Weetjes 
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Grantangi Algemeen Directeur drs. Edward 

van Eer 

Edward Denys van  Eer 
  

 08 december 1997 t/m  30 juni 1998 
werkzaam als Assistent-Arts 

 01 juli 1998 in dienst als Algemeen 
Arts 

 01 juni 2001 benoemd tot Coördi-
nator MZ 

 01 januari 2002 tot heden benoemd 
tot  Algemeen Directeur  

Ambtsjubileum:  

01 juli 2003     5 jaar 

01 juli 2008   10 jaar 

01 juli 2013   15 jaar 

01 juli 2018   20 jaar 
  

 14 februari 2019 
pensioengerechtigde 
leeftijd 

 01 maart 2019 Pen-
sioen 

 

 

 

Drs. van Eer heeft een 
diensttijd van 20 jaar 
en 7 maanden. 
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De Medische Zending heeft in samen-

werking met de kindercardioloog 

Amadu Juliana van het Academisch 

Ziekenhuis Paramaribo (AZP), een 

tweedaagse kinderhartmissie in Boven-

Suriname gehouden. Het doel van deze 

missie was de kennismaking van AZP 

met de Gezondheidszorg Assistenten 

van de Medische Zending en hun werk-

wijze. Daarnaast is bekeken of  het 

werkbaar is om op de verschillende MZ 

poliklinieken kindercardiologie consul-

ten te verrichten. Naast kindercardiolo-

gie consulten zijn algemene kinderge-

neeskundige consulten uitgevoerd tij-

dens deze missie. 

 

Jaarlijks worden van ±10.000 geboortes 

per jaar, gemiddeld 100 kinderen geboren 

met een aangeboren hartafwijking. Grof-

weg een derde daarvan behoeft  een opera-

tie en/of een hart katheterisatie interventie. 

Drs. Amadu Juliana geeft aan dat deze 

kinderen (ook na correctie of palliatie) re-

Laatste ontwikkelingen 

Kinderhartmissie Medische Zending in samenwerking met kinder-

cardioloog AZP voor Boven-Suriname geslaagd 

gelmatig geëvalueerd moeten worden. Voor wat betreft de 

verworven hartaandoeningen bij kinderen vormen de reumati-

sche klepaandoe-

ningen de belang-

rijkste groep, met 

gemiddeld vier 

kinderen per jaar 

die een kleprepa-

ratie of vervan-

ging moeten on-

dergaan. Opval-

lend hierbij is dat 

het voornamelijk 

Marronkinderen 

betreft. 

Drs. Juliana benadrukt dat de consulten op locaties van be-

lang zijn om de drempel tot zorg te verlagen. “Met de input 

van de Medische Zending zullen regelmatige kindercardiolo-

giemissies mogelijk moeten zijn om een groot deel van de 

follow-up ter plaatste te laten plaatsvinden”, aldus drs. Julia-

na. Tijdens deze tweedaagse missie zijn 20 patiënten beoor-

deeld en 10 hartecho‟s verricht. Drs. Gaitree Baldewsingh, de 

regio coördinator van Boven Suriname, kijkt terug op een ge-

slaagde missie en geeft aan dat de regelmaat van de kinder-

Medische Zending voert samen met UNICEF „Handen wassen project‟ 

uit 

De Medische Zending heeft in het kader van „Wereld Handen wassen dag‟ op 15 oktober 2018 op ver-

schillende scholen in regio Oost-Suriname, voorlichtingsactiviteiten georganiseerd in de maanden okto-

ber en november. Dit doet MZ in samenwerking met „United Nations Children Fund (UNICEF)‟. De kick-

off van dit project was op maandag 15 oktober 2018 op de GLO school van Gakaba aan de Marowijneri-

vier en de VOJ-school te Stoelmanseiland. 

 

Het doel van de activiteiten is om handhygiëne te verbeteren. Handhygiëne speelt ook een belangrijke rol 

bij het voorkomen van ziekten. Bij dit project leren de kinderen om hun handen op de juiste manier te 

wassen. Op elke school worden tien leerlingen getraind door Gezondheidszorg Assistenten (GzA) van MZ 

om de gezondheid onder hun leeftijdsgenoten te bevorderen. Drs. Thompson Danso, regio coördinator van 

de regio Oost-Suriname vindt het belangrijk dat de awareness bij de bewoners wordt vergroot. Hij ver-

wacht ook dat de voorlichting zal leiden tot gedragsverandering bij de bewoners.-. mz   
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Installatie Overlegplatform „Meke moiti fu tang 

gusontu‟ voor dorpen te Diitabiki 

De Medische Zending Primary Health Care Suri-

name heeft, in aanwezigheid van de MZ directeur 

Drs. Edward van Eer, regiocoördinator Thompson 

Danso en het traditioneel gezag, op vrijdag 31 

augustus 2018 veertien bewoners van het ressort 

Diitabiki geïnstalleerd tot het Overlegplatform 

(OP): ‘Meke moiti fu tang gusontu’. De leden zijn 

voorgedragen door het traditioneel gezag. Met 

deze installatie is een grote stap gezet in de rich-

ting van gemeenschapsparticipatie binnen de dor-

pen Diitabiki en omgeving, bij de aanpak van ge-

zondheidsproblemen. 

 

Het overlegplatform is een gezondheidscomité, 

waarbij er sprake is van een gelijkwaardige sa-

menwerking van de gemeenschap met gezond-

heidswerkers voor wat betreft de planning, ont-

wikkeling  en uitvoering van activiteiten ter verbe-

tering van de gezondheid. Besluiten worden geza-

menlijk genomen en er wordt kennis en informatie 

uitgewisseld naar elkaar toe, zodat eenieder daar-

van kan leren. Met het oog op preventieve gezond-

heidszorg, wil de MZ de bewoners leren om plan-

matig en zelfstandig te werken aan de gezond-

heidsproblemen van het gebied. Drs. Edward van 

Eer, zegt dat het doel van dit platform is om de 

kans op ziekten te voorkomen, met de nadruk op 

chronische ziekten. “MZ krijgt geen subsidie voor 

preventie en daarom leren de OP-leden zelf plannen 

te schrijven. De financiering van projecten wordt 

vergemakkelijkt, omdat de donoren zullen zien dat 

de gemeenschap zelf verandering wil brengen in de 

gezondheidsproblemen.” Hij wenst de leden veel 

kracht en doorzettingsvermogen toe. 

Bij voorgaande besprekingen is naar voren gekomen 

dat er enkele urgente gezondheidsproblemen zijn, 

die de OP-leden met spoed willen oplossen. Deze 

problemen zijn hypertensie, sanitaire voorzieningen, 

vuilstortplaatsen en schoon drinkwater.           

Janice Robinson, coördinator van de afdeling Ge-

zondheidsbevordering bij MZ, verwacht verantwoor-

delijkheid en een goed voorbeeld van de OP-leden. 

Basja Gazon, hoofdkapitein in het gebied, is blij en 

trots op de leden die onder begeleiding van MZ be-

sloten hebben om het OP te vormen en hij gaf aan 

dat zij zeker op de ondersteuning van het traditioneel 

gezag mogen rekenen. 

Na de installatie mocht het publiek genieten van een 

opvoering van de OP-leden, met het accent op chro-

nische ziekten en een gezonde leefstijl.-. mz   
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De Medische Zending heeft binnen 

het UNICEF-project (United Nati-

ons Children‟s Fund) genaamd 

“Improving vaccination coverage 

in prioritized areas in the hinter-

land” onlangs drie vaccinkoelkas-

ten ontvangen ten behoeve van po-

liklinieken in het binnenland. De 

officiële overhandiging heeft op 

dinsdag 2 oktober 2018 plaatsge-

vonden middels ondertekening 

van de overdrachtsdocumenten 

door de UNICEF Representative, 

mw. Sylvie Fouet en de algemeen-

directeur van MZ, Drs. Edward 

van Eer. 

 

De vaccinkoelkasten functioneren op 

zonne-energie zonder batterij. Drs. 

Thompson Danso, projectcoördina-

tor, geeft aan dat de technologie van 

deze koelkasten geavanceerd is. 

“Met deze geste is vaccin 24 uur 

per dag beschikbaar op de veraf-

gelegen poliklinieken waardoor 

wij de vaccinatiedekking kunnen 

verhogen en kunnen zorgen voor 

gezonde kinderen”, aldus de pro-

jectcoördinator. Hij geeft aan dat 

de vaccinkoelkasten voorzien zijn 

van compartimenten met een ice 

bank, wat zorgt voor een stabiele 

interne temperatuur tussen 2 – 8 

graden, ook al zijn er gedurende 

enkele dagen geen zonnestralen 

voor de stroomvoorziening. Drs. 

Danso zegt blij te zijn met deze 

schenking. 

Drs. Edward van Eer, algemeen 

directeur van MZ, benadrukte de 

vooruitgang van de MZ op het 

gebied van preventie door vacci-

natie. “De Medische Zending 

heeft door de jaren heen succes-

sen geboekt op het gebied van 

verhoging van de vaccinatie-

dekking. Ik ben blij dat MZ 

deze vooruitgang in samenwer-

king met onze partners kan be-

werkstelligen”, aldus Van Eer. 

Mw. Sylvie Fouet noemde het 

een eer om die ondersteuning 

te bieden aan MZ en gaf verder 

aan, dat MZ en UNICEF elkaar 

partners kunnen noemen. De 

waarde van de schenking be-

draagt SRD 125.000,-, waarbij 

transportkosten naar de locaties 

waar deze kasten zullen wer-

ken, zijn inbegrepen. De instal-

latie- en onderhoudskosten 

worden door MZ gedekt. De 

poliklinieken die voorzien wor-

den van deze koelkasten zijn 

Gakaba, Gonini en Redi Doti. 

(Vervolg op blz 13) 

Medische Zending onderscheiden door minister van Volksgezondheid 

voor bijdrage in malariapreventie en -controle 

UNICEF schenkt drie vaccinkoelkasten aan MZ poliklinieken 

Op dinsdag 6 november 2018  is de Medische Zending, naast PAHO en Global Fund, gewaardeerd 

door de Minister van Volksgezondheid voor de belangrijke bijdrage die zij levert aan de eliminatie van 

malaria in Suriname. Dit heeft plaatsgevon-

den in Hotel Krasnapolsky in verband 

met „Malaria day for the Americas‟. In het 

kader hiervan is een National Malaria Elimi-

nation Plan Suriname uitgebracht voor 2018-

2020. Uit recente cijfers van september 2018 

blijkt, dat landelijk 18 mensen malaria in 

Suriname opliepen en 141 mensen met mala-

ria het land zijn binnengekomen. Malaria in 

Suriname is nog niet geheel uitgeroeid, maar 

als er een vergelijking wordt gemaakt met 

een aantal jaren terug, toen in Suriname 

meer dan 15000 mensen per jaar malaria kre-

gen, heeft Suriname successen geboekt in 

zijn strijd om malaria te elimineren. Middels 

deze oorkonde is vooral de inspanning van de MZ-microscopisten, GzA‟s en de overige MZ-

medewerkers gewaardeerd.-. mz  
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De Medische Zending mocht op 19 

december 2018 dertien nieuwe Ge-

zondheidszorg Assistenten (GzA) 

verwelkomen. Dit vond plaats on-

der toezicht van de Inspectie van 

Verpleegkundigen en Verzorgende 

Beroepen (IVV) en de minister 

van Volksgezondheid, Antoine Eli-

as. De dertien GzA‟s hebben de 

opleiding tot Gezondheidszorg As-

sistent, die verzorgd wordt door 

MZ en erkend door het Ministerie 

van Volksgezondheid, met succes 

afgerond. 

 

De dertien geslaagden zijn in aan-

wezigheid van hun familieleden, 

op het Jan van Mazijk Coördina-

tie centrum van MZ tot GzA‟s 

beëdigd door de IVV. Hoofd van 

IVV, Caroline de Baas, gaf in 

haar toespraak aan, dat het beroep 

van de GzA‟s een uniek en veel-

zijdig beroep is en dat de GzA‟s 

trots op zichzelf mogen zijn. Me-

vrouw De Baas heeft de beëdig-

den de nodige code van ethiek 

van de gezondheidszorg voorge-

houden, waarna het diploma is 

uitgereikt en het insigne bij hen 

is opgespeld. 

  

Minister Antoine Elias legde in 

zijn toespraak het accent op het 

belang van educatie en bijscho-

ling. Ook de directeur van de 

Medische Zending, drs. Ed-

ward van Eer, gaf in zijn toe-

spraak het belang van bijscho-

ling weer. Beide sprekers wa-

ren van mening dat de gezond-

(Vervolg op blz 14) 

MZ mag nieuwe polikliniek op 

Lawatabiki in 2019 verwelko-

men 

Medische Zending is dertien Gezondheidszorg Assistenten rijker 

Het project houdt ook in een bewustwor-

dingsprogramma voor ouders om hun kin-

deren te laten vaccineren en outreach naar 

gebieden met een lage vaccinatiedekkings-

graad.-. mz   

De Medische Zending zal in 2019 

een nieuwe polikliniek op Lawatabi-

ki verwelkomen. Dit is mede moge-

lijk gemaakt door het Ministerie van 

Volksgezondheid.  

De Medische Zending heeft momen-

teel 50 poliklinieken verspreid over 

het binnenland van Suriname. In het 

kader van Wereld Malaria dag in de 

Americas heeft het Malaria Pro-

gramma (MP) van het Ministerie van 

Volksgezondheid op 5 november 

2018 een field visit georganiseerd 

aan het Lawagebied. Tijdens deze 

field visit heeft drs. Edward van 

Eer, directeur van MZ, samen met 

de minister van Volksgezondheid, 

Antoine Elias, Simon Dua, hoofd-

kapitein van Cottica en Marijke 

Wijnrok, executive director van 

Global Fund, de billboard met als 

slogan: “End Malaria for good” 

en het bord “Hier komt Polikli-

niek Lawatabiki‟ onthuld. De mi-

nister zegt blij te zijn met de 

komst van de nieuwe MZ-

polikliniek op Lawatabiki. Hij 

geeft aan dat door de komst van 

de poli, malaria en anderen 

ziekten beter bestreden kunnen 

worden. De Medische Zending 

die curatieve en preventieve 

zorg biedt aan de bewoners van 

het binnenland, mocht tijdens 

deze gelegenheid haar preven-

tieve kant tonen met het testen 

van de bewoners aldaar op 

HIV, anemie en diabetes melli-

tus.-. mz  
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Medische Zending voert samen met Lions Club Pa-

ramaribo „Diabetes project‟ uit 

heidszorg een dynamisch 

vakgebied is. Verder vond 

drs. Van Eer het een waar 

genoegen om dit diploma uit 

te mogen reiken. Hij bena-

drukte dat het beroep van de 

GzA steeds belangrijker 

wordt binnen de samenle-

ving, en dat elke gezond-

heidsorganisatie de GzA‟s in 

dienst zou willen nemen. 

Mw. Centhia Rozenblad, 

voorzitter van het stichtings-

bestuur van MZ, zei in haar 

speech dat de Medische Zen-

ding rekent op bekwaamheid 

van de kersverse GzA‟s. 

Uit de dertien geslaagden 

waren twee best geslaagden met 

gelijke punten, die extra in de 

bloemetjes zijn gezet.-. mz 

De Medische Zending heeft in verband 

met „Wereld Diabetes Dag‟, een Diabetes 

project uitgevoerd in samenwerking met 

Lions Club Paramaribo. Het doel van dit 

project is om awareness te creëren onder 

de bewoners van het binnenland over de-

ze ziekte. In dit kader heeft Lions Club 

Paramaribo op 14 november 2018 voor-

lichtingsmateriaal overhandigd aan de 

Medische Zending. Dit voorlichtingsma-

teriaal is bestemd voor de MZ-

poliklinieken in Boven-Suriname. De 

overhandiging is gedaan door Diana Hij-

laard, vertegenwoordiger van de Lions 

Club Paramaribo, aan de regiocoördinator 

van Boven-Suriname, drs. Gaitree 

Baldewsingh. De Gezondheidszorg Assistenten kunnen met behulp van de voorlichtingsmaterialen de be-

woners bewust maken van de gevolgen van diabetes. Volgens Hijlaard is de Lions Club Paramaribo blij dat 

zij ook een bijdrage kan leveren aan de preventieve zorg die MZ geeft. Zij zegde toe dat de service club 

haar best zal doen om alle 50 poliklinieken te voorzien van dit materiaal. Het voorlichtingsmateriaal be-

staat uit vertelplaatboekjes en displays over een gezonde voeding. De display is een voorlichtingsbord met 

visuele materialen van dagelijkse genotsmiddelen met hun suikergehalte.  

Drs. Gaitree Baldewsingh zei blij te zijn met deze geste. Zij merkte op dat met de display over gezonde 

voeding, de informatie begrijpelijker wordt voor de bewoners. “Immers, het ondersteunen en begeleiden 

van onze doelgroep is voor de Medische Zending een belangrijk doel en is een duidelijk voorbeeld van de 

uitvoering van de geïntegreerde Primary Health Care strategie van MZ.”.-. mz   
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De Medische Zending en het Malaria Programma organiseren Mala-

ria Krutu op Kawemhakan 

De in het Stuwmeergebied bekende boot „Profosu‟ die regelmatig het gebied aandeed voor medische zorg, 

zal binnenkort weer varen. Het project „Herstel medische boot Profosu‟ van de Medische Zending is on-

langs gefinancierd door de Stichting Kans fonds. De Profosu werd ingezet voor het frequente transport van-

uit Brownsweg naar Mamadam en om de ge-

bieden rondom het stuwmeer op locatie van 

gezondheidsdiensten te voorzien. Het doel 

van het project is om de gezondheidsdiensten 

op locatie in het Stuwmeergebied wederom te 

garanderen. 

In juni 2018 is de boot na een aanvaring 

dichtbij de aanmeersteiger gezonken. Hier-

door hebben de onderkant van de ponton en 

de buitenboordmotoren schade opgelopen. 

Watertransport in het Stuwmeergebied is, na 

het vollopen van het stuwmeer en het ontbre-

ken van een wegverbinding naar het Boven-

Suriname gebied, noodzakelijk voor de Me-

dische Zending. Hierbij wil de Medische 

Zending het Kans fonds bedanken voor de toekenning van dit project.-. mz   

De Medische Zending heeft op 15 januari 2019 samen met het Malaria Programma, een Krutu georgani-

seerd op Kawemhakan. Het doel van deze Krutu was om de Wayana gemeenschap bewust te maken van 

malaria, een ziekte die steeds vaker weer de kop opsteekt, nadat zij al bijna was uitgeroeid. De MZ heeft in 

het verleden al samengewerkt  met deze orga-

nisatie in haar strijd tegen malaria.  

Zes dorpen uit het Wayana gebied waren ver-

tegenwoordigd door hun traditioneel gezag. 

Drs. Edward van Eer, algemeen-directeur van 

MZ, vindt deze krutu zeer belangrijk om het 

malariaprobleem te voorkomen. Hij bena-

drukt dat het malariaprobleem van vroeger 

zich nimmer mag herhalen. De Medische 

Zending en het Malaria Programma willen 

daarom samenwerken met de gemeenschap 

om malaria voorgoed uit te roeien. De ge-

meenschap is ingelicht over de symptomen 

van malaria en de werking van malariatabletten. Tijdens de krutu heeft de gemeenschap ook voorlichtings-

materiaal meegekregen. De overige aanwezigen bij deze krutu waren drs. Irma Jaglall, ressortarts, Helene 

Hiwat, director Malaria Programma en drs. Stephen Vreden.-. mz   

Medische boot “Profosu” binnenkort weer operationeel in het Stuwmeer-

gebied dankzij Stichting Kans fonds 
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De Medische Zending en  Amazon Conservation Team  Suriname openen 

waterleidingsproject Peleletepoe 

De Medische Zending die in samenwerking met Amazon Conservation Team Suriname (ACT Su-

riname) in juli 2018 gestart is met het Waterleiding project op Peleletepoe, heeft op 6 februari 

2019 de waterleidinginstallatie geopend. Dit gebeurde in aanwezigheid van de Minister van 

Volksgezondheid, Antoine Elias en onder grote publieke belangstelling van het dorpsgezag en 

bewoners van Peleletepoe.  

Het doel van dit project is de Inheemse gemeenschap te voorzien van veilig drinkwater. Minu Parahoe, 

directeur van ACT, is blij dat het project volgens planning is opgeleverd. Drs. Van Eer benadrukt dat 

de samenwerking in dit project zeer van belang was. ACT heeft voor het financiële gezorgd, terwijl 

MZ heeft gezorgd voor de technische consultant. De transportkosten zijn gedekt door het Ministerie 

van Volksgezondheid. Het water wordt uit de rivier gepompt, gezuiverd en gedistribueerd naar de 

huishoudens. De lokale gemeenschap is blij met deze waterleidinginstallatie.  

De MZ benadrukt dat gezond en veilig drinkwater voorwaarde is voor gezonde en productieve leefge-

meenschappen in het binnenland, en zal zodra de middelen beschikbaar zijn, samen met anderen altijd 

hieraan bijdragen.-. mz   
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Drs. Edward van Eer, algemeen-

directeur van de Medische Zending, 

en drs. Wilco Zijlmans, directeur 

van Kidsclinic, hebben op 20 de-

cember 2018 hun handtekening ge-

plaatst onder een Memorandum of 

Understanding (MoU) tussen deze 

beide organisaties. De Kidsclinic is 

een onderdeel van het Diakonessen-

ziekenhuis. 

Met dit MoU gaat MZ een samen-

werking aan met Kidsclinic op 

het gebied van Consultatiebureau 

en Kindergeneeskunde, belangrij-

ke onderdelen in het basisdien-

stenpakket van MZ. De studenten 

van de opleiding tot Gezondheid-

zorg Assistent worden opgeleid 

in dit vakgebied en zullen ook 

stage lopen bij de Kidsclinic 

onder supervisie van de artsen 

en verpleegkundigen werkzaam 

bij deze organisatie. Daarnaast 

is afgesproken  samen te wer-

(Vervolg op blz 18) 

Samenwerkingen 

Moeder, haar partner en het pasgeboren kind in het MZ 

Doorgangshuis. 

De Medische Zending Primary Health Care Surina-

me (MZPHCS), die in mei 2018 gestart is met het 

project „Doorgangshuis MZ‟, heeft op 23 novem-

ber 2018 een overeenkomst getekend met de Zin-

zendorf Herberg voor de opvang van cliënten van 

de MZ.  Drs. Edward van Eer, algemeen-directeur 

van MZPHCS, en mw. Eveline Timmer, directeur 

van de Zinzendorf Herberg, hebben de overeen-

komst getekend. 

Het doel van dit project is het voorkomen van moe-

der- en kindersterfte, waartoe de Medische Zen-

ding een opvangruimte biedt aan zwangere vrou-

wen uit het binnenland van wie verwacht wordt dat 

de zwangerschap of bevalling gecompliceerd zal verlopen, en die bij verwijzing naar Paramaribo aange-

ven financiële problemen en opvangproblemen te hebben. Ook andere patiënten en cliënten van MZ uit 

het binnenland met ernstige opvangproblemen kun-

nen gebruik maken van deze faciliteit. Drs. Loraine 

Yau, Medische Coördinator MZ, geeft aan dat met 

dit project  verwijzingen van vooral zwangere vrou-

wen naar Paramaribo veilig kan worden gesteld. Het 

project is mede mogelijk gemaakt door het Zeister 

Zendingsgenootschap (ZZg). De Zinzendorf Her-

berg voorziet in de opvang van minimaal  tien cliën-

ten. De opvangruimte is geschikt voor verblijf van 

(aanstaande) moeders met hun begeleider en het 

pasgeboren kind.-. mz   

De Medische Zending en Zinzendorf Herberg gaan samenwerking aan 

Memorandum of Understanding getekend door de Medische Zending en 

Kidsclinic 
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HR Sabi 

ken aan research naar veelvoorkomende 

kindergeneeskundige problemen in het 

binnenland. De overige aanwezigen bij de 

ondertekening van dit MoU waren drs. 

Rosanne Peuscher, coördinator van de 

afdeling Opleiding, en drs. Gaitree 

Baldewsingh, regiocoördinator.-. mz   

Beste collega‟s,  

Graag deel ik met u de volgende informatie over het jaar 2018. 

 
Het bovenstaande overzicht laat zien dat er een toename is van ons personeel, als we het personeelsbestand 

op 31 december 2018 vergelijken met dat van 01 januari 2018.  

Volgens het overzicht hebben we 24 nieuwe medewerkers mogen verwelkomen, terwijl 21 uitstroomden. 

Voor wat betreft onze performance management cyclus; cirkel van plannings-, functionerings- en beoorde-

lingsgesprekken kan ik het volgende aan u vertellen. 

Volgens de regelgeving kan een medewerker maximaal 1.0 scoren voor de jaarlijkse beoordeling. Uitge-

drukt in het bonusbedrag is dat 1.0 * het basissalaris. 

Van zo een medewerker wordt verwacht dat hij zijn werk zo goed uitvoert, dat er uitgekeken moet worden 

naar promotiemogelijkheden. Een nieuwe functie dus. 

Bij een score tussen 0.69 en 0.79 wordt de medewerker geacht de functie op enkele punten na naar behoren 

uit te voeren en een score van 0.80 voldoet helemaal aan de norm. 

Onze MZ-leidinggevenden werden beoordeeld op basis van de jaardoelen en de elf competenties die voor 

hen zijn vastgesteld. 

Categorie 
Personeelsbe-

stand 

                 

In dienst     Uitstroom   

Personeels- 

bestand  

  01-01-18 

instroom 

(+) 

doorstroom 

(-) ontslag pensioen overleden 31-12-18  

Gezondheidszorg Assis-

tent 106 13   2 4   113  

Malaria Microscopist 19   1 1 1   16  

Polikliniekhulp 22           22  

SPH's en/ Poli verant-

woordelijke 8       1   7  

Artsen 10 4   5     9  

Tandartsen 0           0  

Ondersteunend personeel 58 7 5 3 4   59  

                 

Totaal 223 24  11 10   226  

         



Pagina 19 Jaargang 23                     nr. 1 Pagina 19 

 

Bovenstaande grafiek laat zien dat de leidinggevenden het hoogst scoren bij de competenties 

„Managementidentificatie‟ en „Coachen‟ en het laagst bij „Kwaliteitsgerichtheid‟, „Visie‟ en „Plannen en 

organiseren‟. 

Voor het behalen van de operationele doelen scoorden de leidinggevenden gemiddeld 0.63 

Het uitvoerend personeel scoorde als volgt: 

 

Voor de competentie „Kwaliteitsgerichtheid‟ was de score het laagst, terwijl „Integriteit‟ en 

„Vakdeskundigheid‟  de hoogste scores hadden.  

Deze informatie laat ons zien dat we dit jaar gezamenlijk moeten werken aan de competentie 

„Kwaliteitsgerichtheid‟. 

Kwaliteit? Wat is dat? 

Een gemakkelijke uitleg van kwaliteit is „héél goed‟.  

Héél goede dienstverlening, héél goede service, héle goede procedures, héle goede protocollen, héle goe-

de medicamenten, héél goede zorg.  

Het streven is dat wij aan het eind van dit jaar iets hoger scoren dan in 2018, vooral op de competentie 

„Kwaliteitsgerichtheid‟.  

Dat kan…. als we elkaar ondersteunen, ons beste beentje voorzetten en dat wat we doen, héél goed doen.-. 

mz   
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Fotoreportage „Grantangi Algemeen Directeur 

drs. Edward van Eer‟ 
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Fotoreportage „Grantangi Algemeen Directeur 

drs. Edward van Eer‟ 
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Fotoreportage „Grantangi Algemeen Directeur 

drs. Edward van Eer‟ 
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Herman Jintie (54), een zeer optimistisch persoon zoals hij zichzelf beschrijft, is van huis uit verpleegkun-

dige. Na zijn havodiploma te hebben behaald, volgde hij succesvol de verpleegkundige opleiding. Door de 

liefde voor het verpleegkundige vak, besloot hij de docentenopleiding te volgen, waarna hij doceerde bij 

het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS). Bij deze organisatie heeft hij een groot deel van zijn carrière 

doorgebracht. Van verpleegkundige naar docent en hoofd van de opleiding. Intussen behaalde hij zijn Ba-

chelor in Public Administration en vervolgde hij zijn studie in Portugal. Met zijn Master Health Policies 

diploma in handen, werd Jintie benoemd tot verpleegkundig directeur van PCS. Na drieëndertig dienstja-

ren bij PCS, startte hij in augustus 2018 bij de Medische Zending in de functie van adjunct-algemeen di-

recteur. Zijn motto voor zijn nieuwe functie binnen deze organisatie is: “MZ is van ons! En als iets van ons 

is, moeten wij het koesteren, verbeteren en hooghouden.” 

Herman Jintie gaat voor het behalen van doelen en zal een ieder motiveren om te presteren. Hij gelooft dat 

de mens geschapen is om doelen te bereiken in het leven. “Wij gaan voor resultaten!”.-. mz   

MZ Tori 

Maak kennis met... 

Ursine Jabini: “Nieuwe uitdagingen voor ogen” 

Ursine Jabini (46) heeft het diploma Bachelor Health Management behaald op 26 juli 2018. De motivatie 

om verder te studeren, kwam volgens de kersverse gediplomeerde van drs. Gaitree. “Ik ben geïnformeerd 

door drs. Gaitree en ben zonder over na te denken akkoord gegaan. Voor mij was het een uitdaging om 

verder te studeren. Ik heb het altijd gezegd van als ik geselecteerd ben uit velen, moet ik het bewijzen dat 

ook een GzA verder kan studeren.”  

Het meest gefrustreerde moment voor haar was de struggle om met het GzA diploma toch toegelaten te 

worden tot de Bachelor opleiding. “Ik ben in oktober gestart met de opleiding. Covab kwam met een ander 

programma, dus andere lesdagen dan het begin. Ik werd teruggeroepen door MZ. Dat betekende stoppen 

met de opleiding die mij zo trots maakte. Na lang overleg tussen MZ en COVAB kon ik in december 2013 

weer starten met de opleiding met alle consequenties. Modules die al gevolgd waren door de andere stu-

denten moest ik inhalen en ik moest tegelijkertijd nieuwe modules volgen. Er is nooit rekening gehouden 

met het feit dat ik buiten mijn schuld achter was met de modules. Door motivatie, stimulatie van mijn fami-

lie, MZ-collega's, vooral mijn directe leidinggevende drs. Gaitree, 

en mijn eigen inzet  heb ik deze zware periode kunnen overbruggen 

om verder door te gaan met de groep.”  

De combinatie van het werk en gezinsleven was voor haar ook niet 

gemakkelijk vanwege verplichtingen die zij aan het werk had. “Er 

werd geen rekening gehouden met de opleiding die ik volgde. Als 

het werk gedaan moest worden was dat het.  Vooral ook omdat be-

paalde dingen op het werk persoonlijk gedaan moesten worden 

door de leidinggevende. De opleiding hield ook geen rekening met 

de omstandigheid dat jij als student een vaste baan hebt met ver-

plichtingen. Mijn gezin heb ik bijna verwaarloosd, ik was wel va-

ker bij hen, maar ik had geen tijd voor ze. Meer werk en opleiding; dag en nacht studeren. Dus was alleen 

werken en studeren.” De collegejaren zijn voor haar zeer leerrijke momenten geweest. “Zeer leerrijk. Het 

was niet altijd makkelijk om het geleerde toe te passen op de poli, dit omdat de modules meer toe te passen 

waren in de ziekenhuizen en op het werk op de poli.”  

Het gevoel dat zij kreeg na het behalen van haar diploma, noemt Jabini onbeschrijfelijk. “Jaaaa eindelijk 

mijn diploma in handen. Ik heb de eindstreep behaald. Nieuwe uitdagingen voor ogen.”.-. mz   
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1) Van waar de inspiratie om voor uw Master International 

Health diploma te gaan? 

Ik ben in Nederland als arts gespecialiseerd in Tropengenees-

kunde. Vanuit deze specialisatie is International Health een lo-

gisch vervolg.  

2) Hoe was de combinatie tussen het werk, gezin en de oplei-

ding? 

Tijdens het afmaken van mijn master heb ik ervoor gekozen om 

minder uren bij MZ te werken want anders was het voor mij 

niet te combineren. Ik moest voor mijn master ook naar Londen en Amsterdam en kon dus niet fulltime 

voor MZ werken. Het was een hele logistieke uitdaging om werk, studie en gezin te combineren, maar 

met dank aan mijn schoonmoeder is het toch gelukt.  

3) Een terugblik op de collegejaren. Hoe heeft u die jaren ervaren? 

Het was druk maar zeer leerrijk. Ik vond het erg leuk om op verschillende universiteiten modules te vol-

gen. Zo heb ik lessen gevolgd  aan wel vier verschillende instituten. 

4) Beschrijf het gevoel bij het houden van uw diploma in uw hand? 

Ik kon helaas niet bij mijn diploma-uitreiking zijn dus heb mijn diploma niet letterlijk in mijn hand ge-

houden maar het hebben van een Master in International Health geeft me een goed gevoel. Het geeft 

mij als arts veel carrièremogelijkheden. Mochten we ooit uit Suriname weggaan, dan zijn er veel carri-

ère opties voor mij en dat voelt goed. 

5) Wat zijn uw plannen? 

Als tropenarts wilde ik altijd naar Afrika. Deze wens heb ik nog steeds. Ik ben naar Suriname gekomen 

vanwege het werk van mijn man. Wellicht als hij in zijn werk de mogelijkheid krijgt om ooit nog eens in 

Afrika te werken dat we alsnog gaan.-. mz   

Agnita Damburg 

Rosanne Peuscher 

1) Van waar de inspiratie om de Middenkader 

opleiding te volgen? 

Ik  ben lid tevens bestuurslid van MZWO en het is 

belangrijk als vakbondslid  te weten hoe om te 

gaan met gevallen die je tegenkomt en ook hoe 

het reilt en zeilt binnen de vakbeweging. Je moet 

weten welke regels en wetten er binnen de vakbe-

weging zijn. Ik wilde mij verder bekwamen hierin. 

2) Hoe was de combinatie tussen het werk, gezin 

en de opleiding? 

Het was zeer enerverend om werk, gezin en oplei-

ding te combineren, maar door de ondersteuning 

die ik kreeg van mijn collega‟s op het werk, mijn 

gezin en de andere cursisten was het mogelijk om 

mijn doel te bereiken. Ik heb soms keuzes moeten 

maken. Bijvoorbeeld, als we als gezin ergens 

naartoe  moesten gaan en ik de volgende dag op 

les moest zijn, of een tentamen moest maken. Ik 

koos dan er voor om thuis te blijven. Of als we 

ergens moesten gaan voor het werk en die ac-

tiviteit viel op een donderdag, dan kon ik niet 

gaan. 

3) Een terugblik op de collegejaren. Hoe heeft 

u die jaren ervaren? 

Ik moest wennen om na  9 jaar weer in de klas 

te zitten om lessen te  volgen  van verschillen-

de docenten, die elk les geven op hun eigen 

manier. Sommige waren boeiend en anderen 

weer saai. Het 1e jaar, de Basisopleiding was 

niet zo moeilijk omdat het meer dient als een 

introductie in het vakbondswezen.  Je kreeg de 

elementaire dingen die je nodig hebt als aan-

komend vakbondslid. 

Het 2e leerjaar, de Middenkader opleiding  

was heel anders; hier kreeg je meer veldop-
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drachten om uit te voeren in groepsverband. We 

zijn van verschillende disciplines/instanties, waar-

door het soms heel enerverend was om de op-

drachten als groep uit te voeren. Omdat we ook 

werken en je maar een keer per week vrijstelling 

hebt, moesten we soms na het werk aan de op-

drachten werken, soms met collega‟s die zich niet 

druk maakten over de opdracht. Aan het eind wil  

iedereen wel profiteren van de resultaten, wat 

soms wrevel met zich meebrengt. Juist op die mo-

menten moet je tonen dat je kan samenwerken en 

degenen die zich niet zo goed inzetten overhalen 

om toch te participeren, wat jammer genoeg niet 

altijd lukte. 

4) Wat zijn de leermomenten geweest? 

Samenwerken in een groepsverband waarbij niet 

alle leden actief meedoen, vraagt soms van je dat 

je beslissingen moet nemen die niet  altijd prettig 

zijn. 

Doorzettingsvermogen om je doel te bereiken. 

Kennis over de eigen organisatie. 

5) Beschrijf het gevoel bij het houden van uw di-

ploma in uw hand? 

Na de tentamens wist ik dat ik geslaagd was 

vanwege mijn cijfers. Dus ik ging op 16 augus-

tus  om mijn diploma in ontvangst te nemen.  

Voor de uitreiking maken ze bekend wie de best 

geslaagden zijn bij de mannen en bij de vrou-

wen. Toen ik hoorde dat ik als beste was ge-

slaagd, schrok ik even want ik had het niet  zien 

aankomen. Ik ben heel erg blij met de bereikte 

mijlpaal en het gaf een gevoel van voldoening, 

zo van “yes is niet voor niets had ik die slape-

loze nachten”. Ik vond het ook top dat ik het 

zonder een herkansing heb gehaald, als beste 

van de groep.-. mz   

Nog meer vanuit de afdelingen 

Groep „99 

Dokter Edward van Eer; 

Vanavond sta ik hier namens de November groep ‟99, 

een groep GzA‟s binnen de Medische Zending, die 

altijd met respect naar u opkijkt. De groep aan wie u 

bijzondere diensten hebt bewezen. Deze groep be-

stond uit veertien GzA‟s, en doordat een paar van de-

ze GzA‟s  de MZ-familie hebben verlaten, bestaat de 

groep heden uit elf GzA‟s. 

Namelijk; Adipi Evelien, Anakaba Kalesta, Antomoi 

Isman, Antomoi Jet, Apintoe Margo, Diso Meriam, 

Esperansie Ernie, Jonas Amoise, Kent Jacintha, Linga 

Jan en Wajacabo Juliana.  

Onze goede relatie met u is al tijdens onze oplei-

dingsperiode begonnen. U bent onze docent geweest. 

Het was altijd een plezier om les van u te volgen. We 

zagen meer een vriend in u dan een docent.  

Wat wij nooit zullen vergeten, is dat u bij ons af-

studeren een speciale avond voor ons had georga-

niseerd en wij kregen allemaal een presentje van 

u. Wij voelden ons zo vereerd met de eer van Van 

Eer.  

U heeft een goede basis bij ons gelegd en u blijft 

ons tot heden stimuleren en onderrichten. 

Als directeur zien wij meer een vader in u dan een 

leider. U bent een bijzonder mens; u heeft altijd 

een luisterend oor. Wat u onderscheidt van vele 

leiders is dat u al uw medewerkers kent en men 

prijst u ook daarvoor. Het geeft niet wat voor 

functie zij ook bekleden in de organisatie. U gaat 

uw medewerkers nooit voorbij zonder te groeten.  

In moeilijke tijden zoals bijvoorbeeld financiële 

crises van MZ heeft u het nooit opgegeven. U 

(Vervolg op pagina 29) 



Jaargang 23                      nr. 1 Pagina 29 

De Gezondheidszorg Assistenten van 

regio Boven-Suriname waren tijdens 

hun teambuildingsactiviteit op bezoek 

bij het traditioneel gezag. 

heeft altijd naar mogelijkheden gezocht om de organisatie draaiende te houden.  

Wij van november groep „99 willen u hartelijk dankzeggen voor alles wat u voor ons heeft gedaan. Moge 

de almachtige God daarboven u rijkelijk zegenen, dat u in goede gezondheid mag genieten van uw pensi-

oen.   

wij vinden het heel jammer dat u niet langer kan blijven. Als het aan ons lag, zouden wij u langer willen 

hebben binnen de MZ-familie. Wij hopen dat uw opvolger in uw voetsporen zal treden. Wij zijn en blijven 

goede vrienden. De eer van Van Eer blijft in ons en wij zullen nimmer toelaten dat deze “eer” wordt neer-

gehaald. 

Namens deze; MZ familie; MZ zonder muren;  

Ghaantangi fii, Duumundu, Adios. 

Polikliniek Djoemoe 

Beste mensen, het is mij een waar genoegen om van-

daag hier te staan en even terug te blikken op de 

werkzaamheden hier op Djoemoe. Het is des te meer 

bijzonder om vandaag met drs. Van Eer hier te staan, 

en het doet me echt goed omdat dokter Van Eer met 

ons heeft gewerkt tot aan zijn pensioengerechtigde 

leeftijd. We hebben prettig met hem samengewerkt. 

Hij heeft ons gegeven wat we nodig hebben om ons 

werk goed te doen. Hij heeft ons de gelegenheid ge-

boden om ons te bekwamen in het werk dat we doen.  

Voor mij in het bijzonder, ik ben hem zeer dankbaar 

dat hij mij in de gelegenheid heeft gesteld om een 

opleiding te volgen en het met succes af te ronden en 

zodoende  als eerste GzA een diploma te behalen als 

Bachelor in Health management (Bhealth). Dokter 

Van Eer gaat met pensioen, maar voor ons, voor mij 

heeft hij heel veel betekend. Ik heb samen met hem 

mogen werken, hem van dichtbij leren kennen en 

hij is een heel goed mens. Iemand die zijn hart op 

de juiste plaats heeft. Het werk is iets waarmee hij 

nooit grapt: als hij je iets moet zeggen, zegt hij dat 

ook. Hij neemt geen blad voor de mond.  

Dank u wel dokter Van Eer. Dank u wel voor alle 

goede dingen die u voor de Medische Zending 

hebt gedaan en voor ons als GzA en medewerkers 

in het binnenland. Het contact moet blijven want 

uw kennis, we gaan daar gebruik van moeten ma-

ken. Al bent u niet meer bij de Medische Zending. 

Maar af en toe gaan wij u wel bellen als het moet. 

Neemt u dat mee dokter Van Eer. 

Dank u wel en geniet van uw pensioen.   

Usrine Jabini, namens poli Djoemoe 
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Woordzoeker 
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Uit de keuken van de  

lekkerbekken van het team 

van MZ 

Bokking 

met daal 

SMAKELIJK 
ETEN!!!!!!!!! 

Ingrediënten Daal 

1 tomaat 

2 teentjes knoflook 

1 ui 

1 theelepel gemalen djira 

250 gram daal (gele erwten) 

Bereiding Bokking: 

De Bokking wassen, van graten ontdoen en vervolgens in stukjes snijden. 

De ui, peper en knoflook fijn snijden. 

In een pan de olie verhitten en hierin de ui en knoflook fruiten. 

Daarna de tomaat meebakken en dan de bokking erbij doen. 

Goed omscheppen en ongeveer 15 – 20 min. op een laag vuurtje laten stoven. 

Eventueel meer tomaat toevoegen.  

 

Bereiding Daal: 

De erwten met ruim water in een pan op het vuur plaatsen. Ongeveer een uur 

koken, totdat ze helemaal zacht zijn geworden. Eventueel een teentje knoflook 

in het water persen. Als de erwten zacht zijn, de djira erbij doen. Vervolgens 

een koekenpan op het vuur plaatsen. De knoflook, uien en tomaat fijn snijden, 

bruin bakken en bij de daal voegen. Ten slotte met de Bokking serveren. 

Ingrediënten Bokking 

1 bokking 

1 ui 

2 teentjes knoflook 

1 peper 

1 grote tomaat 

olie 



MZ nieuws in beeld 

Medische Zending Primary 

Health Care Suriname 

Zonnebloemstraat 45—47 

Postbus 4086 

Tel: (597) 499466  

Fax: (597) 432655 

Email: info@medischezending.sr 

Website: www.medischezending.sr 

Poetsinstructie regio Boven-Suriname 

Voorlichting over het belang van consulta-

tiebureau op polikliniek Sukunale 

Gezondheidsactiviteit over “Adolescent 

vriendelijk beleid” op de O.S. school te 

Brownsweg. 


