
 “MZ; een zorg apart met een hart voor elkaar!” | Pag. 1



 Pag. 2 | “MZ; een zorg apart met een hart voor elkaar!”

Inhoudsopgave

1. Woord van de redactie          BLZ 3 

2. Woord van de directie          BLZ 4

3. Sma we kar wang swit kong na ini!        BLZ 5 

4. Personeelsnieuwtjes (september t/m december 2021)     BLZ 6

5. Het feestelijk logo en de slogan in verband met 20 jaar MZ!    BLZ 8 

6. MZWO            BLZ 9

7. Waardering, het thema voor casual Friday       BLZ 11

8. Vaccine carriers door tussenkomst van UNICEF       BLZ 12

9. COVID-19 vaccinatietraining         BLZ 13

10. Vaccinatie data           BLZ 14

11. De VGBM            BLZ 18

12. 20 jaar MZ, een terugblik van Centhia Rozenblad, Voorzitter Bestuur MZ   BLZ 20

13. Alendy Cynthia , bestuurslid MZPHCS        BLZ 21

14. Een kerstboodschap van onze eigen collega       BLZ 22

15. Kerstoverdenking 2021          BLZ 23

16. Bori tori            BLZ 24

17. Woordpuzzel            BLZ 25



 “MZ; een zorg apart met een hart voor elkaar!” | Pag. 3

Woord van de redactie

In deze kerst- en oudjaars editie van onze nieuwsbrief delen wij wederom enkele nieuwtjes met de MZ familie en 
hun relaties. In deze nieuwsbrief verwelkomen wij collega GzA’s en ondersteunende medewerkers en mag 
dominee Pansa ons meer inzicht geven in de daadwerkelijke inhoud van kerst. Ook is er ruimte vrij gemaakt voor 
onze belangrijke donoren zoals UNICEF en Spring Foundation die ons blijven ondersteunen in het uitvoeren van 
ons werk. Verder in deze editie zijn de VGBM en MZWO aan het woord en deelt de voorzitter van het Bestuur, 
mw. Cynthia Rozenblad alvast met ons haar ervaringen in het kader van het 20 jarig bestaan van de stichting 
Medische Zending PHCS op 01 januari 2022.

Dank aan allen die gewerkt hebben aan de totstandkoming van deze interessante, doch wel laatste editie van het 
jaar 2021.

Veel leesplezier!



 Pag. 4 | “MZ; een zorg apart met een hart voor elkaar!”

Woord van de directie

Geachte medewerkers,

We zijn bijna aan het eind gekomen van een zeer woelig jaar. Ondanks de woeligheid kunnen we in deze tijd het 
kerstgevoel niet wegdenken. Het doet mij terugdenken aan de tekst die wij als MZ hebben meegekregen voor dit 
jaar. ‘Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op Zijn schouder en men 
noemt Hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, eeuwige Vader, Vredevorst’. Ook in het haast afgelopen jaar 
mochten wij deze eigenschappen ervaren in onze dagelijkse operatie.  Door God aan ons gegeven, konden wij 
elkaar van raad voorzien, in moeilijke tijden elkaar helpen om sterk te staan en gedurende het heel woelig jaar, 
rustig, kalm en bovenal alert te blijven. Laten wij daarom met trots terugkijken naar wat we samen hebben kunnen 
doen en tegelijkertijd met verwachting blijven hopen op een betere tijd. Veel leesplezier en laat vooral de inhoud 
van deze editie ons inspireren om het komend jaar vol energie tegemoet te treden. Wij danken daarom allen die 
hebben meegewerkt aan de samenstelling en wensen aan eenieder een rustig en vredevolle jaarwisseling toe.

Dhr. Herman Jintie MSc.
Directeur
Medische Zending
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Sma we kari wan swit kon na ini!!
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Personeelsnieuwtjes
Overzicht september t/m december 2021
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Het feestelijk logo en de slogan in verband met 20 jaar MZ

In het kader van het 20 jaar bestaan van MZ, hebben wij een feestelijk logo en slogan laten ontwerpen. Het logo 
is ontworpen door dhr. C. Cairo, terwijl de slogan bedacht mocht worden door een collega uit onze eigen MZ 
familie. De winnende slogan komt van Nalini Rattansingh van de Financiële Administratie. Als waardering voor 
haar inzet krijgt zij een geheel verzorgd weekend package te Kinini Paati Jungle Resort!

Gefeliciteerd!!
Hieronder het logo en de daarbij behorende slogan!

‘MZ, een zorg apart met een hart voor elkaar!’

Winnaar: 
Nalini Rattansingh van de Financiële Administratie
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De Medische Zending Werknemers Organisatie(MZWO).

De Medische Zending Werknemers Organisatie is een werknemersorganisatie (vakbond) met rechtspersoonlijk-
heid en is opgericht op 22 mei 2006 en aangesloten bij de vakcentrale van C-47.
De vakbond heeft als doel om de belangen van haar leden (de werknemers) te behartigen. Dit doet zij samen 
met de werkgever, wat moet leiden tot het scheppen van goede en gezonde arbeidsverhoudingen en arbeidsvoor-
waarden voor haar leden (de werknemers). Hierdoor moet het streven erop gericht zijn dat het voortbestaan van 
de Medische Zending gegarandeerd is.
De gesprekspartner van de bond is de Stichting Medische Zending (PHCS), als het gaat om onder andere de 
Collectieve Arbeids Overeenkomsten (CAO’s) en alles dat voortvloeit uit de relatie werkgever- werknemer en 
werkgever- vakbond.

Het 1e bestuur bestond uit:

- Mr. C.Y. Souprayen-Yorks (Voorzitter)
- Hr. E. Feller`   (Penningmeester)
- Mevr. L. Mohamed  (Secretaris)
- Mevr. R Jonathan  (Commissaris)
- Hr. E. Emanuel  (Commissaris) 

Het huidig bestuur bestaat uit:
- Hr. R. Haverkamp  (Voorzitter)
- Hr. J. Vogelaar   (Ondervoorzitter)
- Mevr. L. Mohamed  (Penningmeester)
- Mevr. A. Eduards – Damburg (Secretaris)
- Mevr. E. Pryor   (Commissaris)

Dit huidig bestuur heeft een zittingstermijn van 01 november 2018 t/m 01 november 2023. Vanaf volgend jaar 
hebben de leden de gelegenheid om kandidaat lijsten in te dienen voor de te houden bestuursverkiezing.
Een verkiezingscommissie gaat de gegevens van de kandidaten na op geschiktheid. De kandidaten moeten ook 
bewilligen voor de deelname. Dit wil zeggen dat ze verklaren, dat ze bij gekozen zijn, zitting zullen hebben in het 
bestuur. De eerstvolgende verkiezing zal in de periode september/oktober 2023 worden gehouden.

Het bestuur

Het bestuur leidt en bestuurt de vakbond, belegt vergaderingen en woont vergaderingen bij. Verder voert het 
bestuur onderhandelingen met onder andere de werkgever. Tijdens bestuursvergaderingen, is de aanwezigheid 
van de alle bestuursleden vereist.

Het Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Alle berichten, mededelingen 
en problemen worden via de secretaris doorgespeeld naar de voorzitter en de rest van het bestuur. Achter de scher-
men wordt er dus heel veel werk verzet.

Om het werk goed te doen, moet er intern een goede relatie bestaan. Ook met de leden van de bond en tussen de 
leden onderling dient er een goede verstandhouding te zijn. Het is ook belangrijk dat er een goede 
verstandhouding is met de directie c.q. de afdeling HRM.
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CAO onderhandeling(wensenpakket)

Voor de CAO- onderhandelingen moeten de leden hun wensen kenbaar maken aan het bestuur. Denk bijvoor-
beeld aan wensen voor 2022. Het bestuur gaat de wensen na, stelt een realistisch wensenpakket samen en deelt 
het pakket vervolgens met de directie. Hierna wordt er een datum bepaald voor de start van de onderhandelingen.

Het lukt niet altijd om datgene wat je als eis gesteld hebt te behalen. Je moet ten eerste weten hoeveel geld de 
instelling heeft. Als je dat weet, dan weet je ongeveer hoeveel je kan vragen aan loonsverhoging en of aan de 
secundaire voorzieningen. Er kan niet onderhandeld worden zonder dat je weet hoeveel geld de instelling heeft, 
want er zal dan geen akkoord bereikt worden. Een onderhandeling kan pas slagen als de instelling over de mid-
delen beschikt.

Als bestuur doe je er alles aan om het beste resultaat uit de onderhandelingen te halen. De onderhandelaars wegen 
dan de plusjes en minnetjes met elkaar af om een balans te bereiken. In de vakbondswereld praat men over een 
win-win situatie. Dat wil zeggen dat er een middenweg gevonden moet worden, waarbij de wensen en belangen 
van zowel de directie als de bond behartigd en vervuld worden. Dit is het punt dat we moeten bereiken bij elke 
onderhandeling.

Contributie: dit is 1% van je basisloon

Door de contributie die men betaald, zijn er mogelijkheden gecreëerd om een bijdrage te leveren in het verlichten 
van de noden van de leden. De leden kunnen naar eigen keuze bepalen om in aanmerking te komen voor:

1. Het aankopen van spullen op rekening bij Savers Paradise.
2. Waardebonnen van Combé markt als kerstpakket.
3. Jaarlijks de mogelijkheid bieden aan tenminste 10 medewerkers om een lening van SRD 5000, = 
	 te	nemen,	met	een	rente	van	10%	over	dat	geheel	bedrag	met	een	aflosperiode	van	10	maanden.
4. Het 2 tot 3 keren per jaar op rekening verstrekken van waardebonnen van Combé markt voor het doen van 
 inkopen in de vorm van levensmiddelen, huishoudelijke artikelen of bouwmaterialen met een rente van 
	 10%	over	dat	geheel	bedrag	met	een	aflosperiode	van	2-3	maanden.
5.	 Het	verstrekken	van	leningen	van	ongeveer	SRD	500,	=	aan	leden	die	in	financiële	nood	verkeren.	De	
	 aflossing	kan	afhankelijk	van	het	bedrag	in	2	termijnen.
6. Het bieden van bijstand aan alle leden van de bond bij problemen omtrent de werksfeer alsook in de 
 privésfeer.

Nieuwe inschrijvingen
Indien je aanspraak wil maken op de voorzieningen van de bond zoals: waardebonnen, leningen en het meedoen 
met acties, dien je tenminste 6 maanden lid te zijn. Als je eerder in aanmerking wil komen voor de voorzieningen, 
mag je nu naast de maandelijkse contributie, in één keer 6 maanden contributie betalen.

Opzegtermijn
Als je geen lid meer wenst te zijn van de bond, mag je dat 2 maanden vooraf schriftelijk bekendmaken aan de 
bond. De kracht van de vakbond zit bij de leden, die gelijk gericht moeten zijn en hetzelfde doel moeten nas-
treven. Zonder eenheid, zonder één vuist te maken, zullen de werknemers en de bondsleden niet in staat zijn te 
werken aan een optimale belangenbehartiging. De leden vormen de ruggengraat van het bestuur.

Samen zijn wij sterk!

Namens het geheel bestuur gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2022!
Mobiel# MZWO 597-8644993

==Agnita Eduards-Damburg, Secretaris MZWO ==
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Waardering, het thema voor Casual Friday

□	 “Agnita,	ik	waardeer	je	als	collega	voor	jouw	inzet	en	jouw	vriendelijkheid.	Blijf	het	goede	voortzetten”.
□	 “Carmelita,	Ik	waardeer	je	om	jouw	vriendelijkheid	en	beleefdheid	en	omdat	je	behulpzaam	bent	en	rust	
	 uitstraalt.	Je	bent	verdraagzaam	en	trouw”.
□	 “Gabriëlla,	vrolijkheid	en	energie	zijn	de	eigenschappen	die	je	uitstraalt,	wat	mij	laat	denken	aan	een	
	 zonnetje.	Ik	waardeer	jou”.
□	 “Nalini,	ik	waardeer	de	open,	eerlijke	en	duidelijke	uitleg	van	jou.	Je	moet	er	zijn	voor	MZ.	Af	en	toe	ben	
	 je	echt	funny	 ”.

Ten tijde van de stressvolle situaties ten gevolge van de COVID-19 pandemie, vaccinaties en andere omliggende 
zaken, is het goed om stil te staan bij de waardering die jij hebt voor een collega en de waardering die jij krijgt 
van een collega (wederzijds).

Dat we ondanks alle omstandigheden toch even tijd hebben gemaakt om een ander te waarderen, was heel belan-
grijk voor het secretariaat toen zij de beurt hadden om de casual Friday te organiseren.

Het	geeft	je	een	“boost”	om	weer	verder	te	gaan,	zei	één	van	de	collega’s.

De boodschap die met deze activiteit gedeeld moest worden, is dat we als organisatie de waardering voor elkaar 
moeten koesteren en deze blijvend moeten laten herleven in samenwerking met elkaar.
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Vaccine carriers door tussenkomst van UNICEF

De Medische Zending heeft als doel het bevorderen en waarborgen van de gezondheid van de bevolking van het 
binnenland	door	middel	van	een	efficiënt,	dynamisch	en	een	aangepast	gezondheidszorgsysteem.	Vaccin	carriers	
vormen daarbij een belangrijk instrument. Op maandag 15 november  2021 nam MZ, vaccine carriers in ont-
vangst. Met deze schenking van UNICEF, voelt de Medische Zending zich  gesterkt om haar gestelde doelen te 
realiseren.

Deze vaccine carriers zijn aangekocht in het kader van een project dat is uitgevoerd door de Medische Zending
Primary	Health	Care	Suriname	en	zijn	door	tussenkomst	van	UNICEF	gefinancierd	door	USAID.
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COVID-19 vaccinatietraining

Van 25 tot en met 29 oktober 2021 hebben de gezondheidswerkers van de regio Bovenlandse Indianen en een 
deel van het personeel van Oost Suriname deelgenomen aan een COVID-19 vaccinatietraining. Het doel van 
deze training was om de gezondheidswerkers het proces en de juiste richtlijnen bij het vaccineren met COVID-19 
vaccins bij te brengen en een herhaling te geven over het vaccinatieproces. Daarnaast zijn de gezondheidswerkers 
getraind in communicatie met de gemeenschap over het nieuwe COVID-19 virus, de preventie ervan en de ver-
schillende vaccinatiemogelijkheden.

Vaccineren maakt deel uit van het basisdienstenpakket van MZ. Bij MZ kan men terecht voor de verschillende 
kindervaccins zoals het Pentavalent en Poliovaccin, het Bof Mazelen Rubella (BMR) vaccin, het Gele koorts 
vaccin, het HPV vaccin, maar ook Toxoid bij zwangere vrouwen en trauma patiënten.

De vaccinatietraining is op 29 oktober afgesloten met een praktijktraining op poli Brownsweg. De gezond-
heidswerkers waren allen in de gelegenheid om hetgeen zij in de afgelopen dagen hadden gehoord, gelezen en 
gezien, bij een vaccinatiesessie mee te maken. Zij hebben geparticipeerd in het vaccinatieteam welke op die 
dag in totaal 78 personen heeft gevaccineerd. Met deze training is regio Bovenlandse Indianen in staat om haar 
gemeenschap te voorzien van de juiste informatie en een goede vaccinatiesessie te plannen en te organiseren in 
samenwerking met hun leidinggevende.

Bij elke gelegenheid blijft MZ haar personeel trainen in de nodige kennis en vaardigheden die betrekking hebben 
op de bescherming tegen het COVID-19 virus.
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Vaccinatie data

De status van COVID-19 vaccinaties in de periode  12 maart 2021 t/m 31 oktober 2021 bij MZ

MZ is op 12 maart 2021 begonnen met de COVID-19 vaccinatie op het Coördinatie Centrum (CC) en wel met het 
vaccin Astra Zeneca. Dit vaccin werd toegediend aan alle personen die zich op het CC en andere MZ-vaccinatie 
locaties hadden aangemeld.

Per 16 juli 2021 werd ook het vaccin Sinopharm toegediend aan alle personen die hiervoor de voorkeur hadden,
terwijl	het	vaccin	Pfizer	vanaf	7	september	ook	als	keuzemogelijkheid	werd	toegevoegd	bij	de	MZ
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Er worden op verschillende poliklinieken en op verschillende locaties door het daartoe bevoegd personeel, gevac-
cineerd. In totaal hebben zich in bovengenoemde periode 2.606 personen aangemeld voor de 1e dosis van een 
COVID-19 vaccinatie, terwijl 1.616 personen de 2e  dosis van het vaccin hebben ontvangen.

Hieronder een overzicht van de toegediende vaccins.
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    Terugblik missie Cubaanse artsen 

MZ is verantwoordelijk voor de gezondheidszorg in 90% van het Surinaams grondgebied. Ons team, bestaande 
uit artsen, Gezondheidszorg Assistenten (GzA’s) en het ondersteunend personeel biedt daarbij zorg aan ruim
50.000 inwoners in de rurale gebieden van het land. Er is reeds decennialang sprake van een gebrekkige bereid- 
willigheid van gezondheidswerkers om in het binnenland te wonen en te werken.

Tijdens het bewind van de vorige regering werden 50 Cubaanse artsen naar Suriname gehaald ter ondersteuning 
van de gezondheidszorg alhier voor maximaal 4 jaren. Vanaf oktober 2019 werden 26 artsen tewerkgesteld voor 
de Regionale Gezondheidsdienst (RGD). De overige 24 artsen werden voor de Medische Zending (MZ) beschik- 
baar gesteld, terwijl er daadwerkelijk 22 hebben gewerkt. Deze Cubaanse missie werd gecoördineerd door dhr. 
Edwin Noordzee, coördinator Cubaanse artsen in Suriname. Ex- minister van Volksgezondheid, dhr. Elias, zei in 
een lokaal nieuwsblad dat ook de mensen in het achterland fysiek naar de dokter moeten kunnen.

Vermeldenswaard is dat MZ vanaf het begin een tekort heeft gehad aan artsen, waardoor wij ons systeem meer 
gericht hebben op de GzA die in staat is om vele handelingen te plegen en de gezondheidszorg in het binnenland 
te garanderen. Direct worden deze kundige gezondheidswerker gesuperviseerd door de arts.

Ondanks	de	bewezen	effectiviteit	van	dit	systeem	werden	de	22	Cubaanse	artsen	met	open	armen	ontvangen.	
Geen gezondheidswerker is te veel! De artsen moesten allereerst door een inburgeringstraject, waarna er voor- 
namelijk geïnvesteerd werd in het bijbrengen van de lokale gewoontes, cultuur en het model bij de MZ.

De Cubanen werden op diverse poliklinieken in het binnenland tewerkgesteld als Ressort Arts (RA) om de 
werkzaamheden samen met onze GzA’s uit te voeren.

In die periode hebben zij kennis mogen maken met onze werk- en leefgewoonten en zijn er nog leuke verhalen 
geweest over de gastvrijheid die wij hen als MZ-familie hebben getoond.

Echter is na ruim 2 jaar in het binnenland gewoond en gewerkt te hebben de missie met deze groep beëindigd en 
zijn zij op 24 september 2021 vertrokken naar hun land van herkomst. MZ is deze artsen dankbaar voor hun inzet 
en wenst hen het allerbeste toe!
         ==Viraisha Chottelal, medew. HRM==
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De VGBM 

Refererend naar de oude statuten van de Vereniging, deelt het bestuur u mede dat het nieuw bestuur van de 
VGBM (Vereniging van Gezondheidswerkers Binnenland Medische Zending), vanaf 24 maart 2021 bestaat uit 
de volgende leden:

De vereniging zet zich in voor het behartigen van de belangen van de groep gezondheidswerkers binnen de 
Medische Zending. Zo ook onderhoudt zij relaties tussen de gezondheidswerkers en verschillende instanties en 
autoriteiten, binnen en buiten MZ.

De VGBM maakt zich daarom sterk in het actief bijdragen aan het professionaliseren van de functie en het 
verbreden van de zorgethiek en kennis van haar leden. Het uitgangspunt daarbij is zowel binnen als buiten de 
Medische Zending, de positie van de gezondheidswerker in het binnenland en de Gezondheidszorg Assistent 
voornamelijk, meer erkentenis en waardering te geven.

Het doel
1. De vereniging heeft als doel de professionaliteit van de gezondheidswerkers in het binnenland te bevor
 deren en het behartigen van hun belangen in de ruimste zin des woords.

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het bekendmaken van de belangen van de gezondheidswerkers in het binnenland van Suriname bij de 
 verschillende instanties en autoriteiten;
b. verruiming van de kennis en ethische waarden van de gezondheidswerkers in het algemeen;
c.	 het	werken	aan	verbeteringen	in	de	wetgeving	betreffende	de	gezondheidswerkers;
d. het werken aan verbeteringen in de rol van de gezondheidswerkers binnen de totale gezondheidszorg van 
 Suriname;
e. vertegenwoordigen van deze doelgroep binnen organisaties zowel intern als extern.
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Om onze doelen te kunnen realiseren is er kennis nodig. De VGBM heeft tijdens het eerste gesprek met de 
directeur gevraagd als zij hierin ondersteund kunnen worden in de vorm van trainingen en workshops. Met de 
opgedane kennis kunnen zij dan gericht werken naar de bovengenoemde doelen van de VGBM. Er is intussen een 
trainer gevonden en de eerste training is aangevangen aan het eind van de maand november 2021. Deze training 
is	bedoeld	om	het	bestuur	meer	kennis	te	geven	over	een	goede	en	verantwoorde	inrichting	van	de	financiële	
administratie.

Enkele activiteiten van de VGBM:

• Het percelen project
Tot nu toe heeft de vereniging 2 projecten gehad om de leden te helpen aan een stukje grond. Het eerste  project 
is reeds afgerond. Bij het laatste project zijn alle perceel aanvragen ingediend en wordt er nu gewacht op de 
bereidverklaring.

• Lenen
De vereniging heeft haar leden in de afgelopen jaren geholpen met leningen die binnen 10 tot 12 maanden terug 
betaald moesten worden tegen een rente van 5%. Er was heel veel belangstelling om te lenen. Dit is tijdelijk 
stopgezet.	Er	zal	opnieuw	een	aanvang	gemaakt	worden	met	dit	type	van	ondersteuning,	zodra	de	financiële	ad-
ministratie op orde is.

• Algemene leden vergadering (ALV)
De vereniging gaat zo snel als mogelijk de eerste ALV organiseren via zoom, om de leden voor te houden welke 
richting het nieuw bestuur wenst op te gaan.
Het nieuw bestuur staat open voor positieve zaken die de gezondheidswerker ten goede komt en hoopt dat iedere 
participant met nieuwe initiatieven komt.

== Arthur Huur, voorzitter VGBM==
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20 jaar MZ, een terugblik van Centhia Rozenblad, 
Voorzitter Bestuur MZ

 

Op 01 januari 2002 werd het beheer van het medisch werk, dat uiteindelijk in handen was gelegd van het 
Diakonessenhuis, overgenomen door de Stichting Medische Zending Primary Health Care Suriname, soms afge-
kort door MZPHCS of MZ. De MZ is opgericht door de Medizebs en de Pater Ahlbrinck Stichting (P.A.S.) 
De stichting Medische Zending Suriname (MZS) droeg toen haar verantwoordelijkheden over aan de MZ.

Centhia Rozenblad, voorzitter van het bestuur van de MZ is vanaf de oprichting betrokken geweest. Zij vertelt 
het volgende over de historie.

Rozenblad was reeds lang voorzitter van de Medizebs. Ze was gevraagd door de toenmalige Phrasis, br. Kent 
om zich aan te sluiten in het bestuur. De Medizebs heeft ook samengewerkt met de Pater Ahlbrinck Stichting. 
Het	was	als	het	ware	een	overkoepelende	 ‘paraplu’	die	zich	bezighield	met	 specifieke	 taken.	Dominee	Lucia	
Breeveld,	Sonja	Caffé	en	drs.	Yolanda	Vosee	waren	nauw	betrokken	bij	het	vormgeven	van	de	MZ.	Yolanda	Vosee	
was vertegenwoordiger van de Pater Ahlbrinck Stichting, terwijl de overigen vertegenwoordigers waren van de 
Medizebs.

Het daadwerkelijke werk is begonnen in het binnenland. De coördinator en de overige leden die de leiding had-
den, waren in dienst van de Stg. Diakonessen Wijk Arbeid, die toen de leiding had over de Medizebs. Drs. Jan van 
Mazijk, de persoon naar wie de stichting genoemd werd, had ook zijn kantoor in het Diakonessenhuis. 
Het Diakonessenhuis speelde in dit alles een belangrijker rol, omdat er niet alleen gebruik werd gemaakt van de 
artsen, maar ook van de radioverbinding van dit ziekenhuis. Het werk was zo dynamisch zegt Rozenblad, dat wij 
op een gegeven moment vonden dat het beter was om onszelf los te koppelen van het Diakonessenhuis. 
“We	wilden	veel	meer	zelfstandig	en	als	één	geheel	in	het	binnenland	opereren”.

Allereerst geschiede de verantwoording apart, namelijk door de Pater Ahlbrinck Stichting en de MZ, maar door-
dat er meer en meer statutair werd vastgelegd, hoefde dat op een gegeven moment niet meer.

Als zelfstandige stichting hebben wij heel veel werk verzet. Het werk werd steeds meer, het veld werd betrokken, 
trainingen werden verzorgd en wij werden steeds beter in onze dienstverlening zegt Rozenblad. Vaccineren was 
belangrijk, praten over zaken als gezonde voeding was belangrijk, terwijl er nog steeds rekening werd gehouden 
met de cultuur en gewoonten van de gemeenschap.

Het is geweldig dat de MZ nog steeds tot in het verre zuiden van Suriname de gemeenschap van dienst kan zijn en 
dat de mensen ook in hun eigen dorp ter observatie opgenomen kunnen worden. Het werk is zodanig uitgebreid 
en dat verdient een stukje trots!
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Alendy Cynthia, bestuurslid MZPHCS

Drs. Alendy Cynthia is op 01 november 2021 toegetreden tot het bestuur van de Medische Zending als plaatsvervan-
ger van onze huidige directeur, dhr. Herman Jintie. Drs. Alendy is geen onbekende persoon binnen de MZ. 
Zij trad in 2007 in dienst van MZ als beleidsadviseur en in 2008 fungeerde zij als Regio Manager. Toen ze besloot 
te vertrekken uit de organisatie werd haar gevraagd het Malaria programma te coördineren en dat deed zij tot 
het jaar 2010. Zij was los hiervan betrokken bij het Change For Children Programma welke door MZ en andere 
organisaties werd uitgevoerd. Haar partner heeft ze via dit programma ontmoet. Hij was toen de coördinator van 
het	programma	en	zij	mochten	samen	hun	bijdrage	leveren	binnen	de	gezondheidszorg.	“De	Medische	Zending	
blijft	dus	daarom	ook	speciaal	voor	mij”.	zegt	ze	met	een	glimlach.	Vanaf	2008	tot	en	met	2018	doceerde	zij	op	
de  GzA opleiding. Ze verzorgde het vak Consultatie Bureau (CB), maar ze is gestopt vanwege haar eigen praktijk 
en omdat het werk te veel werd.

Bijzondere momenten
Eén van de bijzondere momenten voor drs. Alendy was toen zij het Malaria programma deed, waarbij ze iedereen 
mocht bedanken en een presentatie mocht houden over de malariabestrijding in Suriname. Dat vond ze heel leuk, 
omdat dit onderdeel haar heel dichtbij het hart ligt. Met het Change For Children Programma werd de nieuwe 
vleugel te Djoemoe gebouwd en de huidige polikliniek te Kwamalasemutu werd ook een feit. Verder heeft ze ook 
het dak van de MRK via het Malaria programma laten zetten. Ze heeft een goede  band en mooie herinneringen 
van MZ en die band is ook altijd gebleven.

Lid MZ bestuur
Drs. Alendy vindt het een eer om lid te zijn van het bestuur en om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling 
van MZ. Dit vindt ze een mooie kans, daar ze in verschillende functies heeft gezeten bij onze organisatie. Toen 
het	haar	gevraagd	werd	om	lid	te	worden	van	het	bestuur	van	MZ,	was	ze	meteen	bereid	het	te	doen.	“Het	is	echt	
druk,	maar	in	dit	geval	kan	ik	geen	‘nee’	zeggen”	geeft	drs.	Alendy	aan.	Ze	hoopt	dat	zij	een	bijdrage	kan	leveren	
aan de doelen die gesteld zijn en verwacht een mooie en goede samenwerking binnen onze stichting. Ze wil zeker 
een bijdrage leveren door te helpen en waar nodig de sociale connecties via organisaties te benaderen. De toe-
treding tot het bestuur van de MZ ervaart zij als home coming en ze blikt terug naar haar vertrek uit de organisatie 
met haar toen gemaakte belofte dat ze nog terugkomt.

Boodschap voor het personeel
De Medische Zending heeft veel meegemaakt en gaat door een hele moeilijke periode, maar de hoop is er dat 
eenieder zich blijft inzetten en daarvan de vruchten zal plukken. Het nieuw bestuurslid benadrukt dat we de 
gemeen schap moeten blijven dienen en gezamenlijk de schouders moeten plaatsen onder het werk. Alleen dan 
zal het goed gaan. Niet goed betaald worden is in de gezondheidszorg geen excuus.
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Een kerstboodschap van onze eigen collega
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Kerstoverdenking 2021

Want een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn
 schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst 

Jesaja 9:5

Deze profetie heeft betrekking op de geboorte van de Messias, die voor een speciale missie op aarde zou komen 
namens God. Namelijk om hulp te brengen, in eerste instantie voor het Joodse volk, maar daarnaast voor de totale 
mensheid. Hij, de Heiland der wereld werd geboren, zoals de profeten al eeuwen voorspeld hadden. 
Ja, Jezus Christus kwam tot redding van mensen om hen van de zonde te bevrijden. Hiermee wordt gedoeld op de 
zonde van de hof van Eden, waardoor de dood zijn intrede deed in het menselijk bestaan. Daarom is het goed om 
Jezus te accepteren als uw persoonlijke Redder en Heiland. God stuurde Hem op aarde met een speciale opdracht. 
De liefde van God voor de mensheid is zo groot, dat Hij Jezus voor ons zond. We lezen dat in het evangelie van 
Johannes.

Want al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat een ieder, die in Hem geloof niet verloren ga, 
maar  eeuwig leven hebben.

Johannes 3:16

Deze Zoon van God heeft een aantal titels die aangeven wat Hij allemaal kan betekenen voor ons als mens, maar 
vooral als kinderen van God.

Hij is geboren en de profeten hadden over Hem gesproken. Hij is ons gegeven als Zoon met bepaalde bevoegd-
heid, de heerschappij rust op Zijn schouders. Hij is een heerser. Hij is met die bevoegdheid geboren. Men noemt 
Hem Wonderbare Raadsman. De raad die Hij geeft, verricht wonderen. Hij is de sterke God en overwint zelfs de 
dood. Hij is de Vader, die voor eeuwig (altijd) is. Hij zal er altijd zijn als Vader en zal altijd bij ons als kinderen 
zijn om ons te helpen met onze noden. Vredevorst, dat betekent dat Hij iemand in een bepaalde positie met 
autoriteit en gezag is en ons wil helpen. Als we Vrede nodig hebben, kunnen we bij Hem zijn als de Vredevorst.

Welke boodschap heeft deze profetie van jaren geleden voor ons in deze moeilijke tijd waar velen nu in angst en 
stressvolle periode verkeren? Deze angst en stress zijn mede veroorzaakt door onder andere het COVID- 19 virus 
en de verschillende varianten van dit virus, maar ook mede door de politieke, maatschappelijke en economische 
situatie waarin ons land nu verkeert.

God is nog steeds God. Voor Hem is er niets nieuws onder de zon. Hij is de Heerser, omdat Hij gekomen is om 
ons te helpen en de heerschappij rust op Zijn schouders. Hij is de Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige 
Vader en de Vredevorst tot wie we kunnen roepen. Hij is eeuwig bij ons als Vader. Een liefdevolle Vader laat Zijn 
kinderen niet in de steek, maar helpt ze uit hun noden.

Als bemoediging citeer ik dit lied: 
“Als g’ in nood gezeten, geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet! Vrees toch geen nood! 

’s Heren trouw is groot, en op ‘t nachtelijk duister / volgt het morgenrood. Schoon stormen woeden, ducht tocht 
geen kwaad! God zal uw behoeden, uw toeverlaat”.

Met het bovenstaande wens ik u allen een zalig Kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar. 
Moge de eeuwige Vader altijd bij u zijn.

AMEN.
           ==Ds. Renold Pansa==
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Lever uiterlijk op 25 januari 2022 de oplossing in via hrm@medischezending.sr
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