Overliggend Waterschap Multi – purpose Corantijn Project
1ste WATERPLATFORM VERGADERING

OW MCP DOET ONDERZOEK NAAR WATERBEWUSTZIJN EN WATERBEWUST GEDRAG

BEZOEK ECONOMIE STUDENTEN

POMPPERIODE VAN 120 DAGEN AFGESLOTEN

Foto: Van links naar rechts:
mevr. M. Heemskerk, mevr. C.
Duijves (onderzoekers), dhr. R.
Small & dhr. Ricky Ristie tijdens het persmoment

Foto: De vergaderende leden van
het Waterplatform
Nickerie (WPN)

Het Waterplatform Nickerie heeft bij de aanvang van het
nieuwe jaar en wel op 09 januari de eerste vergadering gehouden. Op de agenda van deze vergadering stond een kennismaking en de leden zijn in de gelegenheid gesteld onderwerpen aangaande water en het waterbeheer op te geven als punten die in de toekomst uitgewerkt zullen worden. De leden van het platform hebben stilgestaan bij het
belang van water, met name oppervlaktewater. Er zijn ook
voorstellen gedaan om het waterbeheer in de toekomst
goed te organiseren.

Binnen het thema 'Awareness en educatie' is de uitvoering van
een bewustwordingscampagne opgenomen. Deze campagne zal
zich gaan richten op de bewustwording binnen de gemeenschap
over water en watergebruik. OW MCP wil in het kader hiervan een onderzoek doen in het Nickerie. Het onderzoek is
gericht op scholieren, rijstboeren en het algemeen publiek. De
doelstelling van het onderzoek naar waterbewustzijn en waterbewust gedrag is om te komen tot een nulmeting die gebruikt
kan worden als uitgangspunt voor het vormgeven van de bewustwordingscampagne en om het effect van deze nog uit te
voeren campagne te kunnen meten.

VIERING WERELD WATERDAG
In het kader van de viering van Wereld Waterdag 2015 worden activiteiten door OWMCP voorbereid. Het thema van dit
jaar is ”Water and Sustainable Development”. Evenals vorig jaar
wordt een tekenwedstrijd gehouden voor alle 25 lagere scholen in Nickerie. Aangezien Wereld Waterdag dit jaar valt op
een zondag, is besloten deze activiteit op zaterdag 21 maart te
organiseren. Inmiddels is er ook een logo– en sloganwedstrijd

gehouden. Een jury heeft zich al gebogen over de inzendingen. De winnaars worden op 23 maart bekendgemaakt. Op
zondag 22 maart zal een aanvang gemaakt worden met de
bewustwordingscampagne, die in het kader van het EU project “Capacity Building for Integrated Watermanagement in
Nickerie” wordt gehouden.

Foto: Adek studenten van de studierichting Economie in de vergaderzaal
van OWMCP

OWMCP houdt regelmatig presentaties voor studenten
van de Anton de Kom Universiteit. Het is echter de eerste keer dat OWMCP op 17 februari een groepje studenten van de studierichting Economie mochten verwelkomen. De studenten stonden onder leiding van de docent Ir. Winston Ramautarsingh. Directeur R. Small
hield een PowerPoint presentatie, waarbij in ieder geval
de introductie van waterschapsbelasting ook aan de orde
is gekomen. Er was een levendige discussie, waarbij studenten ook enkele voorstellen deden om de pompkosten
te verlagen.

De heer C. Lijong (2e Ambassade Secretaris
van Suriname in Brasilia) met gezin en dhr.
R. Small

Op 18 februari jl. zijn de pompen te Wakay stilgelegd. Deze
dag viel nagenoeg samen met het einde van de behoefte aan
water. Er is evenals vorig jaar precies 120 dagen gepompt.
Vermeldenswaard is, dat hierna klachten over wateroverlast
binnenkwamen vanuit de Oostelijke polders. Er is door het
managementlid August Lila een verslag gemaakt van de gehele
pompperiode, waarin alle data met betrekking tot de pompperiode is verwerkt. Zo staat vast, dat er in totaal 8.522 draaiuren zijn gemaakt en dat er 607.244 liters brandstof is gebruikt
door de vier Storkmotoren. In deze pompperiode is met succes
geëxperimenteerd met het verlagen van de motortoerentallen

MALEISISCHE DELEGATIE OPNIEUW OP WERKBEZOEK
Op 26 februari was een Maleisische delegatie op werkbezoek bij
OWMCP. Het doel van deze missie is om de rijstproductie in Suriname te verhogen. In oktober vorig jaar was een deel van deze delegatie al bij OWMCP om te praten over de rol die ons waterschap
zou kunnen vervullen bij de aanlevering van voldoende irrigatiewater. In de delegatie zaten naast de experts van Marditech Corporation, ook vertegenwoordigers van de Islamic Development Bank
(IsDB). Als begeleider van de groep trad op de heer Guido Van der
Kooye, Coördinator Regio West van LVV. Er is op overheidsniveau
gesproken en volgens de delegatie zijn er drie belangrijke peilers
om de productie substantieel te verhogen. In de overeenkomst met
Suriname, vastgelegd in de “Minutes of meetings van de “Validation
Mission for the Reverse Linkage between the Republic of Suriname
and Malaysia in Rice Production”, is aangegeven, dat gewerkt zal
worden aan:

BELEEFDHEIDSBEZOEK SURINAAMSE DIPLOMAAT
Op 9 en 10 januari jl. heeft de heer Carl Lijong, 2e Ambassade Secretaris van de Surinaamse Ambassade in Brasilia, een beleefdheidsbezoek gebracht aan OWMCP. Hij was daarbij vergezeld van
zijn vrouw en dochter. In augustus van het vorig jaar had deze jonge diplomaat de Surinaamse
delegatie rondgeleid in Brasilia. Bestuursvoorzitter M. Hindori en OWMCP-directeur R. Small
waren op een werkbezoek in het buurland. De heer Lijong had zich persoonlijk ingezet voor het
welslagen van deze missie. Aangezien hij in de periode december/ januari in Suriname zou vertoeven, is aan hem gevraagd een bezoek te brengen aan OWMCP in Nickerie. Op zaterdag 10
januari jl. werd hij door de directeur begeleid naar Wakay om zich persoonlijk daar te oriënteren. Hij en de rest van zijn gezin waren zeer onder de indruk van wat ze daar mochten ervaren.
Volgens de directeur was het voor hem een hele eer om dit gezelschap in Nickerie rond te leiden.

Luchtfoto (met drone) van het pompgemaal
Wakay

Foto: De hr. R. Small (OWMCP), dhr. N. Pawirodikromo, dhr. G van
der Kooye (beiden van LVV) en de Maleisische delegatie



Rijstvariëteiten die een hogere opbrengst garanderen;



Verbetering van de bemesting;



Ontwikkeling van een integraal watermanagementsysteem.
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Foto: mevr. J. Rozenblad, mevr. R. Bishesar, dhr. O. Small en
dhr. S. Kurban op het veld.

In het kader van het EU project, thema 3 “Raising awareness on Water Resources”, heeft
het Overliggend Waterschap MCP een ontwerp slogan- en logowedstrijd georganiseerd
voor jongeren in de leeftijd klasse 15 tot en met 25 jaar. Om de jongeren van Nickerie te
inspireren mee te doen aan deze activiteit zijn schoolbezoeken afgelegd om, naast het motiveren van de jongeren, ook bekendheid te geven aan deze activiteit. Het winnende logo
en de slogan zullen tot het einde van de gehele bewustwording campagne in Nickerie
worden gebruikt. Het ligt in de bedoeling jongeren, boeren en de gemeenschap bewust te
maken van het belang van water, in het bijzonder oppervlaktewater.
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ONDERZOEK NAAR IMPACT CLIMATE CHANGE OP DE RIJSTSECTOR


Foto: Dhr. R. Small & mevr. G.
Satnarain MSc.

Op 06 februari jl. was mevr. Oesha Satnarain MSc bij OWMCP voor een onderzoek dat verricht wordt naar “The impact of climate change on the rice sector in Nickerie”. Aan de hand
van een vooraf opgestelde vragenlijst, is onder andere nagegaan hoe de relatie is met de rijstboeren. Er is ook gevraagd of de gevolgen van climate change al merkbaar zijn en welke rol
OWMCP hierin kan vervullen. Ook wil men weten hoe OWMCP de ontwikkeling van de
rijstsector in de komende 10 jaar ziet. Op grond hiervan is gemeend om aan mevr. Satnarain
een exemplaar van “Vision 2030” te verstrekken (zie foto). Vermeldenswaard is dat het onderzoek een onderdeel is van het project “Vulnerability and Capacity Assesment and National
Adaptation Strategy of Suriname”, dat wordt uitgevoerd door CARIBSAVE in samenwerking
met het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM).

BOOTSLIEDEN ONDERGAAN TRAINING
De bootslieden P. Surajbali en M. Badal hebben op 9 en 10
februari jl. een training voor onderhoud van buitenboordmotoren gevolgd, die door Datsun Suriname N.V., vertegenwoordiger van Yamaha in Suriname, werd georganiseerd. De kosten voor het volgen van deze training zijn gedragen door de organisatoren. Na de training kregen de
deelnemers een certificaat. In de toekomst zal er een vervolgtraining worden verzorgd in reparatie van buitenboordmotoren. Die training zal waarschijnlijk in Paramaribo
plaatsvinden.

RESULTATEN AWARENESS ONDERZOEK
GEPRESENTEERD
Op 28 januari vond de presentatie plaats van de resultaten
van een onderzoek, dat werd verricht door Social Solutions.
Dit consultantbureau heeft in opdracht van Thema 3 van het
EU project in december 2014 en januari 2015 een enquête
gehouden onder rijstboeren, scholieren en het algemeen publiek. Uit deze enquête zijn zeer verrassende resultaten naar
voren gekomen. Zo blijkt, dat de kennis over water in Nickerie minder is dan algemeen wordt aangenomen. Het awareness programma moet hierin verandering brengen
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Water Weetjes
Er is 2000 tot 5000 liter water nodig om 1
kilogram rijst te produceren (Universiteit
Wageningen).

Maart— April 2015

Nieuw bestuur OWMCP maakt kennis met personeel

Van links naar rechts: dhr. R. Small (directeur OW MCP), dhr. Ch. Dwarka (lid), mevr. R. Pritipalsingh
(lid), mevr. B. Maggan (secretaris/penningmeester), dhr. M. Hindori (voorzitter), dhr. R. Jairam (lid),
dhr. A. Kasandiredjo (lid) & dhr. Y. Angoelal (ondervoorzitter).

Per 01 februari 2015 is er een nieuw bestuur voor het Overliggend Waterschap MCP (OWMCP). Op basis van zijn bevoegdheden, heeft de minister van Regionale Ontwikkeling, Mr. Stanley Betterson, het besluit
genomen om over te gaan tot benoeming van een bestuur voor OWMCP,
nadat bleek dat er geen verkiezingen georganiseerd konden worden. In
samenspraak met de districtscommissaris van Nickerie, de heer W. Joeloemsingh en de voorzitter van de Commissie Waterschappen Nickerie,
de heer G. van der Kooye, is er een voorstel gedaan dat door de bewindsman is gehonoreerd. Het nieuwe bestuur staat wederom onder voorzitterschap van de heer M. Hindori. Verder zitten in het bestuur: de heer Y.
Angoelal (ondervoorzitter), mevr. B. Maggan, (secretaris/
penningmeester) en de leden mevr. R. Pritipalsingh, de heer R. Jairam ,
Ch. Dwarka, en de heer A. Kasandiredjo. Op 04 februari is het bestuur
voor de 1e maal bijeen geweest en op 05 februari heeft een kennismaking
plaatsgevonden met het personeel van OWMCP. De bestuursleden werden bij die gelegenheid door het personeel van OW MCP gefeliciteerd.

