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Woord van de redactie

De redactie van de MZ-nieuwsbrief heeft de tweede 
editie voor het jaar 2019 met een reeks verslagen van 
MZ-activiteiten van de afgelopen periode voor u 
samengesteld. De nieuwe editie loopt van maart 2019 
tot en met juli 2019. In deze editie van de nieuws-
brief, kunt u kennismaken met onze nieuwe direc-
teur, die op 1 maart 2019 is benoemd tot algemeen 
directeur. Verder treft u in deze editie als vanouds 
weer de personeelsnieuwtjes, nieuws over samen- 
werkingen en nog vele andere nieuwswaardigheden 
vanuit de afdelingen en poliklinieken. 
Wij besluiten deze editie met onze woordpuzzel en 
een bori tori uit de keuken van het MZ-team. 

Paramaribo, 31 juli 2019

Redactie

REDACTIE:
OD, Financiële zaken
PCR
HRM
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Woord van de directie
Paramaribo, 8 juli 2019

Medewerkers,

Het beleidsplan 2019-2021 is na vele discussies en brainstormsessies eindelijk af, en is zowel digitaal als 
gedrukt intern en extern beschikbaar gesteld. Het thema: “Consolidatie en groei bij IPHC zorgverlening van 
de Medische Zending; participatie en partnerschap met en in dienst van doelgroepen”, moet ons helpen om 
de doelen gesteld voor deze beleidsperiode inhoud te geven. Consolidatie van wat we reeds hebben opgezet 
en bereikt, zal met maximale inzet en toewijding van elke medewerker niet zo een grote uitdaging zijn. Ech-
ter, het bewerkstelligen van groei in een periode waar de omstandigheden niet altijd rooskleurig zijn, doet 
een groter beroep op creativiteit en flexibiliteit van alle geledingen binnen onze MZ. Om te groeien in deze 
moeilijke tijd zullen wij elkaar moeten ondersteunen, helpen, verdragen en respecteren zodat elk initiatief de 
ruimte krijgt tot volle wasdom te komen in het belang van de mensen die onze zorg krijgen. De houding en 
attitude die wij uiteindelijk moeten tentoonstellen, moet er een zijn van betrokkenheid, openheid, eerlijkheid 
en saamhorigheid. Met andere woorden, deze beleidsperiode moet doordrongen zijn van de kernwaarden 
die wij enkele jaren geleden samen als MZ-familie hebben bedacht. Voor dit jaar hebben wij daarbovenop 
de intentie om de muren die ons nog scheiden, weg te werken onder het motto: MZ is van ons, MZ zonder 
muren!.

In de laatste editie heeft de directie aandacht besteed aan het fenomeen ‘zich niet begrepen voelen’ met alle 
consequenties daarvan. Het claimen van onze eigen zendtijd maakt vaak dat we tegenover elkaar staan in 
plaats van naast elkaar. Hierdoor vestigen we de aandacht niet op het behalen van de organisatiedoelen, maar 
op het behalen van eigen doelen. Constant proberen te ‘zenden’ brengt ons verder van elkaar in plaats van 
dichterbij. Daarom zullen wij in de komende periode samen gaan nadenken over hoe wij communiceren en 
hoe verantwoord ons communiceren is. In the meantime, laten wij elkaar op de juiste en correcte manier be-
jegenen en elkaar het gevoel geven dat wij er zijn voor elkaar. Neem dus tijd, doe moeite om minder te praten 
en meer naar elkaar te luisteren. 

Het jaar 2019 is al op de helft. Dat betekent dat we het moment naderen voor de halfjaarlijkse evaluatie. Ter-
wijl eenieder in stelling is met de uitvoering van de jaarplannen op afdelingsniveau, is het moment er ook om 
terug te kijken en na te gaan hoe ver we zijn. 

Het jaar 2019 zal naar alle waarschijnlijkheid een jaar worden van het behalen van alle jaardoelen die wij 
samen hebben vastgesteld. Laten wij elkaar daartoe aansporen en motiveren. Het feest zal dan compleet zijn 
als wij aan het eind van dit jaar kunnen concluderen dat wij elkaar met respect hebben behandeld, elkaar 
goed hebben bejegend en op een correcte manier met elkaar hebben gecommuniceerd. 

De directie wenst u toe, veel leesplezier en veel werkgenot!
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OVERZICHT MAART 2019 T/M JULI 2019

No. Naam Voornaam Datum Indienst Fucntie/Schaal Standpl
1 Pansa-Pansa Akindoina 01-03-2019 Gezondheidszorg 

Assistent
Bigi Poika

2 Gregor Reginald 01-03-2019 Gezondheidszorg 
Assistent

Kwakoegron

3 Eersteling Brigitte 16-04-2019 Ressortarts Drietabbetje
4 Hardwarsing Mitrasingh 02-07-2019 Chauffeur Logistiek
5 Sanches Gabriella 02-07-2019 Arts MRK/CC
6 Bendt Purdey 15-07-2019 Chauffeuse Logistiek

No. Naam Voornaam Datum Uitdienst Functie Standpl
1 Makosi Erwin 01-04-2019 Jr medewerker 

MRK
MRK/CC

2 van Immerseel An 01-06-2019 Ressortarts Brownsweg
3 Martinus-Petrusi Sarah 01-06-2019 Gezondheidszorg 

Assistent
Agaigoni

No. Naam Voornaam Datum pensioen Functie Standpl
1 van Eer Edward 01-03-2019 Algemeen Directeur CC
2 Adipi Evany 01-04-2019 Gezondheidszorg 

Assistent
Marshallkreek

No. Naam Voornaam oude Stanplaats Nieuwe Standplaats Functie Datum
1 Amania Roberto Debike Djoemoe Motorist 01-06-2019
2 Aloeboetoe Euredice Nw Lombe Goninikreek Gezondheids- 

zorg Assistent
15-06-2019

3 Jozefzoon Simone Agaigoni Nw Lombe Gezondheids- 
zorg Assistent

15-06-2019

4 Gregor Reginald Kwakoegron Klaaskreek Gezondheids- 
zorg Assistent

01-07-2019

5 Dimbo Lucenda Klaaskreek Kwakoegron Gezondheids- 
zorg Assistent

01-07-2019

Maand Naam Voornaam Jubileum datum Aantal dienstjaren Standplaats/
Afdeling

Mrt Toje Mathiasi 02 mrt 2009 t/m 02 
mrt 2019

10 Pele Tepoe

Apr Patha Kenneth 01 apr 1999 t/m 01 
apr 2019

20 Technische 
Dienst

Juni Kromoredjo Saskia 01 jun 2004 t/m 01 
jun 2019

15 Financiële Ad-
ministratie

‘‘ Jaglall Irma 01 jun 2009 t/m 01 
jun 2019

10 MRK

Personeelsnieuwtjes
INSTROOM

UITSTROOM (ontslag)

UITSTROOM (pensioen)

OVERPLAATSINGEN

JUBILARISSEN
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Sma we kari wan swit kon na ini!!

Akindoina Pansa-Pansa, GzA per 
01 maart 2019

Reginald Gregor, GzA per 01 
maart 2019

Brigitte Eersteling, Ressortarts 
per 16 april 2019

Mitrasingh Hardwarsing, Chauf-
feur per 02 juli 2019

Gabriella Sanches, Ressortarts 
per 02 juli 2019

Purdey Bendt, Chauffeuse per 15 
juli 2019

  Welkom bij MZ!
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Laatste ontwikkelingen

Herman Jintie is per 1 maart 2019 gestart als nieu-
we Algemeen Directeur van de Stichting Medische 
Zending Primary Health Care Suriname. Hij volgt 
hiermee drs. Edward van Eer op, die 17 jaren func-
tioneerde als Algemeen Directeur MZ, tot hij per 1 
maart 2019 de pensioengerechtigde leeftijd bereik-
te. De officiële overdracht heeft op 5 maart 2019 
plaatsgevonden onder toezicht van de voorzitter 
van het Stichtingsbestuur van MZ, mw. Centhia 
Rozenblad. 

Drs. Van Eer is de eerste Algemeen Directeur ge-
weest, nadat de Medische Zending een zelfstandige 
private non-profitorganisatie werd. De voormalige 
Algemeen Directeur geeft aan dat het hem een waar 
genoegen was om de gemeenschap in het binnenland 
te dienen. De voorzitter van het Stichtingsbestuur, 
mw. Centhia Rozenblad, is trots op het werk dat de 
voormalige Algemeen Directeur heeft verricht. Zij 

benadrukt dat hij voor ontwikkeling binnen de Me-
dische Zending heeft gezorgd.
Tijdens de verschillende bezoeken aan de verzor-
gingsgebieden van MZ, hebben de Gezond- 
heidszorg Assistenten, het traditioneel gezag en de 
gemeenschap drs. Van Eer op een feestelijke wijze 
bedankt en dhr. Jintie verwelkomd. Dokter Van Eer 
heeft een diensttijd van 20 jaar en 7 maanden bij 
de Medische Zending. De grootste uitdaging van 
de nieuwe directeur zit in het consolideren van wat 
tot nog toe is bereikt door MZ en voor de komende 
periode het bewerkstelligen van groei en volledige 
acceptatie. Hij geeft aan dat MZ een niet weg te 
denken leverancier is van kwalitatief goede gezond-
heidszorgdiensten in het binnenland. Vanuit de aan 
hem opgedragen taak zal hij samen met de overheid, 
het traditioneel gezag, de gemeenschap en alle be-
langhebbenden deze enorme uitdaging aangaan.    

Herman Jintie nieuwe Algemeen Directeur Medische Zending

Kwaliteitszorg voor zwangere gegarandeerd 
Om de kwaliteit van de zorg voor zwangere vrou-
wen te kunnen garanderen, is continue bijscholing 
van gezondheidswerkers van belang binnen de 
gezondheidszorg, vooral voor de Stichting Me-
dische Zending Primary Health Care Suriname 
die de toegewijde kwaliteitszorg hoog in het vaan-
del houdt. Daarom heeft de Medische Zending 
40 Gezondheidszorg Assistenten uit de ressorten 
Brownsweg en Laduani aan de Boven-Suriname 
bijgeschoold in acute situaties met de focus op 
zwangerschap en bevalling. 

De bijscholing duurde drie dagen en is verzorgd door 
drs. Rosanne Peuscher, coördinator van de afdeling 
Opleiding van MZ, en drs. Lotte Bökkers, docent 
spoedeisende hulp van MZ. Tijdens deze bijscholing 
hebben de GzA’s een refresher gekregen in de theorie 
met de aandacht op het simuleren van acute situaties 
waarbij zij moeten handelen. Hierbij is er voor het 
praktische gedeelte geoefend met fantoompoppen. 
De getrainde GzA’s blikken terug op een leerrijke 
training en vonden vooral het praktische gedeelte erg 
nuttig. Drs. Rosanne Peuscher vindt deze bijscho-
ling van essentieel belang en geeft aan dat er nog een 
bijscholing in ICT voor dit jaar op het programma 
staat. 

Zij merkte verder op dat de Medische Zending helaas 
nog afhankelijk is van donoren voor het financieren 
van het bijscholingsprogramma. De bijscholing van 
het ressort Laduani was van 13 mei tot en met 15 mei 
2019 en van het ressort Brownsweg was van 20 mei  
tot en met 22 mei 2019. In juli worden nog tien GzA’s 
getraind. 
De acute situatie bijscholing is mede mogelijk ge-
maakt door PAHO Suriname. 
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De Medische Zending Primary Health Care Suriname heeft in het kader van Wereld Anti-drugs dag op 
26 juni 2019, alcohol- en drugsvoorlichting gegeven op de O.S. scholen van Goejaba.  Deze voorlichtings-
activiteit is een onderdeel van het project “Improving Child Healthy Schooling (MZ School Health Pro-
gram)” waarbij ongeveer 10.000 schoolkinderen van 68 GLO-scholen in het binnenland van Suriname 
worden gescreend en behandeld. Dit project wordt gefinancierd door het United Nations Children Fund 
(UNICEF).

Het doel van deze voorlichtingsactiviteit is het creëren van alcohol en drugs awareness bij de leerlingen. Bij 
de schoolscreening wordt gelet op groei en ontwikkeling, Body Mass index (BMI), gehoor, visus, huid en 
lichamelijk hygiëne. Binnen het schoolgezondheidsprogramma wordt ook het hemoglobinegehalte onder-
zocht en worden de schoolkinderen één (1) keer per jaar ontwormd. De schoolscreening wordt gedaan door 
de Gezondheidszorg Assistenten onder supervisie van de ressortartsen. Bij geconstateerde afwijkingen wordt 
een specialist erbij gehaald, die de kinderen dan verder onderzoekt en behandelt. 

Het schoolgezondheidsprogramma is één uit het pakket basisdiensten dat de Medische Zending biedt.  Het 
onderdeel ‘Health education and promotion’ wordt in samenwerking met de Nationale Antidrugs Raad uit-

gevoerd. De onderwerpen die tijdens de 
kick-off op 25 en 26 juni 2019 zijn behandeld 
met de kinderen waren groepsdruk (weerbaar-
heid), zinvolle vrijetijdsbesteding en alcohol 
en drugsgebruik. De project coördinator, drs. 
Thompson Danso, is dankbaar voor de onder-
steuning die de Medische Zending krijgt van 
UNICEF in haar streven om alle jongeren in 
het binnenland gezond te houden. De voor-
lichtingsactiviteiten worden binnenkort ook 
op Brokopondo, Brownsweg en Stoelmansei-
land gehouden.

‘Nee’ tegen alcohol & drugs centraal thema in Goejaba op Wereld Anti Drugsdag

Medische Zending in beweging op Wereldgezondheidsdag
In het kader van Wereldgezond-
heidsdag op 7 april 2019 hebben 
de poliklinieken van de Medische 
Zending voorlichtingsactiviteiten 
georganiseerd. Het onderwerp 
was ‘Gezonde leefstijl’. Daarnaast 
hebben de medewerkers op het 
coördinatiecentrum een dansac-
tiviteit gehouden. 
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Medische Zending zegent schenking ‘vrachtbussen’ in
“Welkom Carmen en Lenda”

Stichting Medische Zending Primary Health Care Suriname heeft op 17 april 2019 en 18 juli 2019 twee 
vrachtbussen, die zij ontvangen heeft van het Ministerie van Volksgezondheid, ingezegend. Dominee 
Pansa heeft de transportmiddelen ingezegend.

Het eerste voertuig is op 5 april 2019 overhandigd door de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias. 
Het tweede voertuig is op 24 mei 2019 in ontvangst genomen door de afdeling Logistiek op het ministerie. 
De Medische Zending is blij met deze geste en zal de voertuigen gebruiken voor het vervoeren van medische 
verbruiks- en gebruiksartikelen naar de MZ-poliklinieken die over land te bereiken zijn. De voertuigen zijn 
vernoemd naar twee Gezondheidszorg Assistenten (GzA’s), respectievelijk Carmen Libretto en Lenda Anto-
moi, die een voorbeeldfiguur zijn voor de overige GzA’s. 

Launch ‘Vaccination week in the Americas’
De Medische Zending heeft in verband 
met de launch van de 'Vaccination week 
in the Americas’ (VWA) deelgenomen 
aan de minibeurs, die op 16 april 2019 
bij de RGD-polikliniek te Meerzorg in 
Commewijne heeft plaatsgevonden. In de 
stand van de Medische Zending hebben 
bezoekers meer informatie gekregen over 
het basisdienstenpakket van MZ, vacci-
natie, gezonde leefstijl en tanden poetsen.
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Mini verloskunde beurs
De Medische Zending heeft op 3 mei 2019 
deelgenomen aan de Mini Verloskunde beurs, 
die georganiseerd is door het Academisch 
Ziekenhuis Paramaribo (AZP). In de stand 
van de Medische Zending konden niet alleen 
de zwangeren, maar ook de overige bezoekers 
langs voor het meten van hun bloeddruk, 
bloedsuiker en Body mass index (BMI). 
Daarnaast heeft de Medische Zending infor-
matie gegeven over alternatieve kindervoeding 
(vanaf 6 maanden), vaccinatie en diabetes 
mellitus. 
Ook heeft MZ in samenwerking met AZP een 
partus demonstratie gegeven.

Royal Fiiman Paansu Gezondheidsbeurs

De Medische Zending heeft op 1 juni 2019 
deelgenomen aan de Gezondheidsbeurs, 
die is georganiseerd door de stichting Royal 
Fiiman Paansu in verband met haar vier-
jarig bestaan. 
Tijdens deze Gezondheidsbeurs heeft de 
Medische Zending bekendheid gegeven aan 
basisdiensten uit het basisdienstenpakket en 
daarnaast bloeddruk- en BMI-metingen 
gedaan. Ook de onderwerpen ‘gezonde 
leefstijl’ en ‘tandenpoetsen’ zijn tijdens deze 
beurs belicht.
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Ondertekening en overhandiging beschikking GzA opleiding

Met ondersteuning  van de werkgroep ‘Herziening 
Curriculum GzA opleiding’,  bestaande uit onder-
wijsdeskundigen en medewerkers van het Ministerie 
van Volksgezondheid Suriname en de Medische 
Zending, zijn het curriculum en opleidingsreglement 
tot stand gekomen.
Na goedkeuring van dit curriculum door de Inspec-
tie Verplegende en Verzorgende beroepen (IVV) 
worden nieuwe groepen volgens dit curriculum 
opgeleid. Dit curriculum geldt vanaf 1 juni 2019.
Met de beschikking van de Minister van Volks-
gezondheid de dato 29 maart 2019 no. 808, uit het 
Staatsblad van de Republiek Suriname no. 37, is de 
wettelijke bescherming van het diploma tot GzA 
een feit. De ondertekening en overhandiging van de 
bovengenoemde documenten vond plaats op 14 mei 
2019 door mw. C. de Baas, BN., hoofd van de IVV 
van het Ministerie van Volksgezondheid. Van de 
Medische Zending waren aanwezig de heer H. Jintie, 
directeur en mw. J. Small, hoofd van de afdeling 
Opleiding.

Installatie van de Medische Zending commissie voor Baby Friendly Initiative
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Samenwerkingen
De Medische Zending en Stichting Staatsziekenfonds werken samen

De Medische Zending is vanaf november 2018 gestart met het faciliteren van het Staatsziekenfonds voor het 
verstrekken van Basis Verzekeringskaarten (BZV kaarten) op locatie. Het doel van deze samenwerking is het 
verbeteren van de dienstverlening van het SZF aan zijn cliënten in de gebieden waar de Medische Zending 
opereert. 
In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt die betrekking hebben op aspecten als fysieke behuizing, 
hardware (apparatuur) en technische ondersteuning. De poliklinieken die al over deze faciliteit beschikken 
zijn: Langatabbetje, Stoelmanseiland, Drietabbetje, Djoemoe, Debike, Laduani en Kwamalasamutu. De over-
eenkomst is in maart 2019 getekend. 
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HR Sabi
Bejegening

Een onderzoek naar de ervaren bejegening  binnen de Medische Zending Primary Health Care Suriname
Bejegening houdt in dat mensen op een respectvolle manier met elkaar omgaan en communiceren. 
Binnen de Medische Zending is een onderzoek verricht m.b.t. dit onderwerp. Het doel van dit onderzoek is 
om de ervaren bejegening bij medewerkers  binnen de MZ na te gaan.
Dit onderzoek is in mei 2019 verricht middels een enquête waarin  beweringen zijn opgenomen voor  per-
soneel van de MZ. 

In de onderstaande grafieken en cirkeldiagrammen zijn de resultaten weergegeven. 
Uit dit onderzoek blijkt o.a. het volgende:  
•	 66.7 % vindt dat zij gelijkwaardig behandeld worden door hun collega en 33.3 % van de medewerker
 geeft aan dat zij niet gelijkwaardig worden behandeld (figuur 1). 
•	 	61.6 % van de medewerkers voelt zich gerespecteerd binnen MZ en 37.4% van de medewerkers voelt
 zich niet gerespecteerd (figuur 2). 
•	 Hoewel	70.7 % van de medewerkers aangeeft zich thuis te voelen binnen de MZ en 28.3 % zich niet
 thuis voelt (figuur 4),  is  54.5% van de medewerkers het oneens met de stelling “wij zijn een MZ 
 familie” en 44.4 % is van mening dat wij een MZ familie zijn (figuur 3). 
  Figuur 1                                                                              Figuur 2
                            
 

  Figuur 3                                                                               Figuur 4
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MZ Tori

Plan van aanpak  
Om het gevoel van gelijkwaardigheid en respect naar elkaar toe te vergroten, is een plan van aanpak op-
gesteld voor de komende periode. In dit plan van aanpak zijn de volgende punten opgenomen:

•	 Sturen	op	bejegening	conform	de	MZ-kernwaarden
•	 Eigen	maken	van	de	MZ-kernwaarden
•	 Organiseren	van	workshops	voor	leidinggevenden,	gericht	op	ethisch	communiceren	en	
 samenwerken
•	 Starten	van	teambuildingsactiviteiten	2019	met	als	thema:	bejegening,	samenwerking,	en	onderlinge
 saamhorigheid
•	 Ontplooien	van	vervolgactiviteiten	gericht	op	dit	onderwerp	gedurende	de	gehele	beleidsperiode
 2019-2021

Drs. An van Immerseel heeft een diensttijd van drie en een half jaar bij de 
Medische Zending. In een gesprek met drs. An deelt zij haar ervaring.

1. Wat waren uw  eerste indrukken toen u voor het eerst bij de 
 Medische Zending begon te werken?
 “Ik ben zeer gastvrij ontvangen, ook in Klaaskreek waar ik enkele jaren
 geleden begon. De Gezondheidszorg Assistenten en polikliniekhulpen
 hebben me heel veel geleerd. Ook de Saramaccaanse taal leerden ze me
 met heel veel geduld. Collega-artsen waren ook dag en nacht bereid om
 me van advies te voorzien.”

2. Hoe heeft u het werk ervaren?
 “Het werk was erg gevarieerd, uitdagend en elke dag was een 
 verrassing. Het was heel prettig om te kunnen werken in een heel leuk team.” 

3. Kunt u iets noemen wat u het leukst vond aan ressort Brokopondo Noord?
 “In Brokopondo-Noord viel er elke dag weer iets te beleven. Ook de Gezondheidszorg Assistenten en
 polikliniekhulpen daar hielden me steeds alert met hun vragen en enthousiasme.”

4. Kunt u enkele memorabele momenten van uw periode bij MZ met ons delen?
 “In mijn eerste periode bij MZ kreeg ik de kans om emergency vluchten te begeleiden. Zo mocht ik
 vliegen boven de wondermooie natuur van Suriname. Ik heb ook heel mooie momenten beleefd in
 een klas vol enthousiaste studenten of tijdens trainingen die ik gaf in verschillende ressorten. Allemaal
 echt onvergetelijk.”

5. Wat zijn uw plannen na de Medische Zending?
 “Ik ga eerst genieten en wat reizen. Daarna ga ik een nieuwe uitdagende job tegemoet.”

An van Immerseel
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Nog meer vanuit de afdelingen/poliklinieken

Op zaterdag 18 mei 2019 vertrokken de derdejaars 
studenten van de opleiding tot Gezondheidszorg 
Assistent, onder leiding van (parttime)docenten, 
richting Atjoni om educatie te geven aan jongens en 
meisjes van 12 tot en met 18 jaar uit het Atjoni inter-
naat. Met dit initiatief werden de modulen ‘Partici-
patieve Educatie’ (PE) en ‘Sexual and Reproductive 
Health’ (SRH) afgerond.
Het onderwerp was anticonceptie. De studenten 
hebben tijdens de reguliere lessen van deze twee 
modulen een opzet gemaakt voor deze activiteit. De 
slogan die bedacht werd door de groep studenten 
luidde als volgt:
Anticonceptie na gi mi nanga joe fu kan tan gesontu 
fu kan abi wan bun libi.

De methoden die de studenten hanteerden tijdens 
de educatie en waar zij de competentie creativiteit 
aan de dag legden waren:  
o Zang
o Toneel 

o Zelf ontworpen educatiemateriaal
o Groepsgesprekken.

De dataverzameling over het onderwerp is gedaan 
door te praten met sleutelfiguren, informatie van 
Meso,  literatuur van de les en eigen informatie 
opzoeken (Internet).

De leerdoelen ter afronding van bovengenoemde 
modulen zijn:
o Studenten leren een PE activiteit projectmatig 
te ontwerpen in samenwerking met sleutelinfor-
manten (uit het veld).
o Studenten doen ervaring op met het geven 
van PE middels de uitvoering van een zelf opgezette 
educatieve actie op locatie.

De educatie, die mede is mogelijk gemaakt door het 
Zeister Zendingsgenootschap (ZZg), is succesvol 
geweest en de inzet en creativiteit van deze derde-
jaarsstudenten is als goed beoordeeld.

Opleiding

Polikliniek Gakaba heeft samen 
met de gemeenschap broed-
plaatsen opgeruimd.
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Polikliniek Debike geeft voor-
lichting over gebitsverzorging 
op de Paulus Anake school.

Polikliniek Sukunale geeft voor-
lichting over gebitsverzorging 
en een gezonde leefstijl op de 
Obed en Alexanderschool.

In het kader van Wereld Hypertensie 
dag heeft polikliniek Goejaba Body 
mass index (BMI) metingen gedaan.

Polikliniek Duatra heeft tijdens een 
sessie met adolescenten, het on-
derwerp ‘Adolescent Friendly’ met 
behandeld. 
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Woordzoeker
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Ingrediënten:
3 boulangers
1 theelepel zout (om de boulanger op te koken)
1 warme vis
200gr kipgehakt
1 tomaat
1 ui
2 teentjes knoflook
2 maggiblokjes
½ theelepel zwarte peper
150 gr geraspte kaas

2 eetlepels marinade
75 gr Golden brand slim margarine

Bereiding:
1. Snijd de boulangers in tweeën en kook deze even
 op met 1 theelepel zout.
2. Doe het vuur uit zodra de schil van de boulangers begint te plooien.
3. Hol de binnenkant van de boulangers uit met een lepel en snijd deze fijn.
4. Fruit de fijngesneden ui, knoflook en tomaat in de margarine.
5. Voeg daarna het gehakt, de uitgeplozen warme vis en het fijngesneden binnenste van de boulangers
 toe.
6. Breng het geheel op smaak met marinade, maggiblokjes en zwarte peper. Bak het geheel nog even
 door. 
7. Vul daarna de boulangers en strooi wat fijn geraspte kaas overheen.
8. Bak de boulangers in een voorverwarmde oven circa 20 minuten op 180 graden.

Bereidingstijd: 60 minuten
Voor: 6 personen

Bori Tori

Gevulde 
Boulanger   

Uit de keuken van de 
lekkerbekken van het team van MZ
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MZ nieuws in beeld

Medische Zending Primary Health Care 
Suriname
Zonnebloemstraat 45—47
Postbus 4086
Paramaribo Suriname

Tel: (597) 499466 
Fax: (597) 432655
Email: info@medischezending.sr 
Website: www.medischezending.sr

Poetsvoorlichting op polikliniek 
Laduani.

Poetsvoorlichting op polikliniek 
Jaw jaw.

Voorlichtingsactiviteiten in het 
kader van Wereld Hypertensie dag 

op polikliniek Duatra.


