
Basis training praktijk koeltechniek E.U audit brengt een bezoek aan OW MCP 

Steering Committee EU project in Nederland bijeen. 

Van 26 juni tot en met 1 augustus 2015 heeft een 3-tal medewerkers van OWMCP ge-
participeerd in een “Basis training praktijk koeltechniek” welke door het AMTO is geor-
ganiseerd. Onze medewerkers die hieraan hebben meegedaan zijn Amadirsad Sergililio, 
Kisoensingh Devendra en Bishesar Raashnie. Het ligt in de bedoeling dat de trainees met 
de opgedane kennis in staat moeten worden geacht kleine storingen van onze eigen koel-
technisch apparatuur te identificeren en direct te rapporteren aan de direct verantwoor-
delijke of indien mogelijk zelf te verhelpen. Vooral voor Wakay is deze training belang-
rijk omdat vanwege logistieke mogelijkheden directe hulp van derden niet altijd mogelijk 
is.  Deze training is onderdeel van thema 4 uit het EU-project.  
 

Van 28 t/m 30 juli 2015 zijn er in het kader van het EU-project: 
Capacity Building for Integrated Watermanagement in Nickerie, 
West Suriname”, in het bijzonder voor het onderdeel van “Raising 
Awareness”, drie fieldmeetings gehouden. In de Oostelijke pol-
ders, de Westelijke polders en in Wageningen. De fieldmeetings 
zijn bedoeld om met boeren en waterschapbesturen te praten 
over onderwerpen die ertoe bijdragen bewust om te gaan met 
water teneinde niet onnodig water te (ver)spillen. Het onderwerp 
van de eerste field meeting was: landleveling oftewel grondegali-
satie. Na een presentatie konden de aanwezigen discussiëren over 
het onderwerp en is door hen ook aangegeven wat de voordelen 
van een goede landegalisatie zijn. Ook de kosten hiervan zijn on-
der de loep genomen. Na deze eerste ronde van fieldmeetings, is 
een evaluatie gemaakt door de themawerkgroep. Geconstateerd 
is, dat in ieder geval het onderwerp goed gekozen was en dat de 
boeren goed hebben nagedacht over de voordelen en ook de mo-
gelijke nadelen van grondegalisatie. De bevindingen van de werk-
groep zullen worden meegenomen bij een eventuele 2e ronde van 
fieldmeetings.  

Van 14 t/m 19 augustus 2015 is er in het kader van het EU-project  
een EU Audit geweest. Twee accountants van Ernst & Young, te 
weten dhr. Kim van der Haegen en mej. Annelies Lambrechts zijn in 
deze periode op het kantoor van het Overliggend Waterschap ge-
weest om het financieel reilen en zeilen van het EU-project te con-
troleren. Na een kennismaking met alle betrokkenen bij het EU pro-
ject, heeft het tweetal de ruimte genomen om door het project heen 
te gaan. Aan het einde van hun controle, hebben zij enkele zeer rele-
vante opmerkingen gemaakt, die de uitvoering van het project ten 
goede komen.  Vermeldenswaard is dat deze accountants ook in het 
Nederland voor hetzelfde project controle hebben verricht. 

Natin-MBO studenten presenteren hun afstudeerproject 

In de afgelopen periode heeft het OW MCP wederom stagiairs van het Natin-MBO Nic-
kerie opgevangen. Het is gebruikelijk dat deze stagiairs aan het einde van hun stage peri-
ode hun onderzoek presenteren aan het personeel van het OW MCP. In de meeste ge-
vallen doen deze studenten een onderzoek binnen het OW MCP over onderwerpen en 
vraagstukken onderzoeken   binnen. In totaal hebben 3 studenten te weten: A. Setroseti-
ko, M. Ramadhin en S. Ramesar een presentatie gehouden. Voor wat betreft de student 
W. Ganesh kan worden vermeld dat hij zijn afstudeerproject bij N.V  Baitali moest uit-
voeren, maar met medewerking van OW MCP is geaccommodeerd voor stage. Zijn 
afstudeeronderwerp was het plaatsen van zonnepanelen te Baitali NV. Hun onderzoek 
hebben zij gericht op volgende onderwerpen: Het plaatsen van zonnepanelen te Baitali NV, 
Het opzetten van een data systeem die de Stork-motoren op afstand afleest en het Herstel van de 
elektrische installatie van OW MCP. Vermeldenswaard is dat in het verleden afgestudeerden 
ook zijn aangetrokken door OWMCP ter versterking van het technische kader van  onze 
organisatie. Deze aanwinsten kunnen  zich verder via interne trainingen specialiseren in 
de behoefte van de afdelingen waar zij te werk gesteld worden. 

Overliggend Waterschap Multi – purpose Corantijn Project 

   Een excursie van O. S Paradise bij het Overliggend Waterschap MCP 

In de maand augustus waren leerlingen van klasse 1 van O.S  Paradise  voor een  school-

excursie bij het Overliggend Waterschap MCP. Deze leerlingen hebben een warm wel-

kom gehad van de directeur van OW MCP, dhr. R. Small.  Zij kregen een korte presen-

tatie over het Overliggend Waterschap en de taken die zij vervult binnen de samenle-

ving, voornamelijk de rijstsector. Na de presentatie mochten deze leerlingen genieten 

van een korte kinderfilm over water. Het was de 1e keer dat kinderen van deze leeftijds-

klasse een bezoek brachten aan OWMCP. Een groot deel van de leerlingen beschikte al 

over informatie van het OW MCP en het pompgemaal te Wakay.  De presentatie werd 

dan ook gebruikt om de basiskennis over water te verbreden en de jonge kinderen ver-

der te interesseren om programma’s over water en waterbeheer te blijven volgen, die  

via de lokale media worden uitgezonden. 

De jaarlijkse Steering Committee Meeting van het EU project wordt van 22 tot en met 29 augustus 2015 in Nederland gehouden. Vanuit 
Suriname reizen af de DC van Nickerie, dhr Wedprekash Joeloemsingh, Manodj Hindori (als leden van de Steering Committee) en dhr. 
Richenel Small (lid van het Project Management Team). De overige personen die vanuit Nederland ook zullen participeren zijn de heren 
Otto Ferf Jentink, Koen Maathuis en Bram Zandstra. Op de vergadering zal het verslag van het afgelopen jaar worden gepresenteerd en in 
behandeling genomen. Ook ligt het in de bedoeling, dat de uitvoering van het EU project wordt geëvalueerd. Bij de evaluatie zal vooral 
worden nagegaan wat de stand van zaken is op dit moment met betrekking tot de uitvoering van de diverse themaonderdelen, doch ook 
eventuele knelpunten en de verdere besteding van de middelen. Het project zal in augustus 2016 a.s. worden afgerond en er moet goed 
worden nagedacht over de wijze waarop de nog niet aangepakte projectonderdelen ter hand moeten worden genomen. Voorts zullen moge-
lijkheden worden bekeken hoe de samenwerking met onze Nederlandse partners, te weten de Stichting Wereld Waternet en het Water-
schap Rijn en IJssel, na 2016 kan  worden voortgezet. 

Foto van links naar rechts: Dhr. A. Lila, dhr. H. 

Karijoikromo, S. Amadirsad, R. Bishesar, D. Kisoen-

singh en dhr. R. Small 

Field meetings in het kader van awareness 

Foto:  Eerste klas leerlingen  van de Openbare School 

Paradise met hun begeleiders zijn bij OW MCP op 

bezoek 

Foto boven: de 4 afgestudeerde Natin studenten t.w. 

, M. Ramadhin, S. Ramesar, A. Setrosetiko en 

Ganesh Wieradj 

Foto beneden:  de zeven stagiaires tezamen met 

hun  bedrijfsbegeleiders dhr. A. Lila  en Dhr. S. 

Sahadew en de directeur dhr. R. Small 

Foto: dhr. R. Small in gesprek met  rijstboeren en waterschapbesturen over  gronde-

galisatie 

Foto links boven: dhr. Kim 

Vander Haegen en mej. 

Annelies Lambrechts ( EU 

Accountants), dhr. A. Lila 

en dhr. S. Kurban 

Alles over water in Nickerie 

Over water in 

Nickerie 
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Basis ArcGis training afgerond 

Nickerie Water Academie in de maak 

Banners geplaatst voor het opvoeren van de bewustwording in de gemeenschap   

Commissie Waterschappen vergadert  

Op vrijdag 21 augustus 2015 jl. vond de afsluiting plaats van de “Basic ArcGis 

training”, welke een week heeft geduurd. Hieraan hebben naast personeelsleden 

van OWMCP ook  vertegenwoordigers in de waterbeheersingsector, t.w. LVV, 

OW, RO, Adron en NV Baitali, deelgenomen aan deze training. De uitvoering 

van het EU project “Capacity Building for Integrated Watermanagement in Nic-

kerie West Suriname” krijgt hiermee verder gestalte. De basis voor een juiste 

output uit het programma is een goede dataverzameling uit het veld, opslag en 

beheer ervan. Hieruit kunnen dan analyses worden gemaakt. Uit de gesignaleerde 

knelpunten binnen een bepaald werkgebied kunnen dan snel mogelijke oplos-

singsmodellen worden aangegeven. De output kan o.a. dan ook in kaarten, rap-

porten worden weergegeven en ook presentaties kunnen uit de verzamelde data 

worden verwerkt. Voor planningsdoeleinden wordt het werk ook aanzienlijk 

verbeterd, vergemakkelijkt en voorspellingen worden gedaan. Zulks kan vanuit 

verschillende scenario's worden gecreëerd. Het natraject van deze training zal 

bestaan uit de verdere versterking en verdieping van de GIS afdeling van 

OWMCP. Volgens de directeur van OWMCP,  de heer Richenel Small zal 

OWMCP de voortrekkersrol blijven vervullen om in samenwerking met de be-

trokken waterbeheer instanties te werken naar een efficiënter en effectiever wa-

terbeheer in het district. Ook bij de verdere verdieping van de training in de 2e 

fase zal de mogelijkheid bekeken worden om de huidige trainees weer bij te be-

trekken, zodat ze vanuit hun zijde ook benodigde input  kunnen aanleveren. Sa-

menwerken blijft nog steeds het hoofd motto voor onze organisatie. De training 

werd verzorgd door “Forest Branches Consultancy” die zeer tevreden is met het 

enthousiasme en de interactie van de trainees en  de trainers vertrouwen erop dat 

de opgedane kennis daadwerkelijk een bijdrage kan leveren aan de gestelde doe-

len van OWMCP. Alle deelnemers mochten bij de afsluiting een certificaat in 

ontvangst nemen.      

Bij het bezoek van de delegatie van OWMCP 
aan Nederland, zal er ruimte in het program-
ma worden ingebouwd om te praten over de 
opzet van een water academie voor Nickerie. 
Het bestuur van OWMCP en vooral be-
stuursvoorzitter Ir. M. Hindori maakt zich 
erg sterk voor het opzetten van een dergelijk  
instituut voor het district Nickerie.  Aange-
zien er in Nederland soortgelijke instituten 
bestaan, is de gedachte dan ook om na te 
gaan hoe trainingen op het  gebied van water 
gestalte kunnen krijgen. Bij Waternet blijkt 
zo een instituut te bestaan en bij de Stichting 
Wateropleidingen te Nieuwegein, Neder-
land. De delegatie van OWMCP bestaat uit 
bestuursvoorzitter M. Hindori en OWMCP 
directeur R. Small. De verwachting is dat 
OWMCP zal vragen  een fact-finding missie 
naar Nickerie te sturen naar ons 

Awareness over oppervlaktewater is een van de thema’s van het EU– project. In het pro-
gramma van thema 3 is er ook ruimte voor het plaatsen van billboards en andere vormen van 
bewustwordingsactiviteiten. In de werkgroep van Thema 3 is ervoor gekozen banners te 
plaatsen. Er zijn enkele plekken in Nickerie uitgekozen om de banners te plaatsen. Het op-
schrift “Water is kostbaar, verspil het niet zomaar”, is de winnende slogan die is gekozen 
voor het EU project. Het logo dat prijkt op de banners is afkomstig van een wedstrijd, die 
georganiseerd was voor jongeren in Nickerie. Het is de bedoeling, dat ook andere awareness 
activiteiten zullen plaatsvinden.  Een hiervan is de serie korte films met als titel ”Alles over 
water”. Het gaat in totaal om 10 afleveringen.  

In de maand augustus 2015 is de commissie waterschappen 2 maal  
bij elkaar gekomen om te vergaderen over de verdere activiteiten 
van de  inliggende waterschappen.  Het district Nickerie telt 12 
inliggende waterschappen. Van de twaalf heeft slechts 1 water-
schap, Sawmillkreekpolder, een keur. Bij de gehouden vergaderin-
gen van de Commissie waterschappen is er op geattendeerd dat de 
overige elf waterschappen hun activiteiten met betrekking tot de 
keur serieus moeten aanpakken. Enkele waterschappen hebben 
aangegeven nog problemen te ondervinden bij het organiseren van 
activiteiten en vergaderingen. Na de gehouden introductie trainin-
gen in 2012 zou er een evaluatie plaatsvinden om te kijken in hoe-
verre de opgedane kennis door de besturen in de praktijk wordt 
gebracht. De kerntaak van de waterschappen is op dit moment is, 
dat de besturen zelf bestuur vergaderingen organiseren. Ten twee-
de moeten  zij met de belanghebbenden  vergaderen, waarbij de 
bespreking van de keur een van de belangrijkste onderwerpen 
moet zijn. 

In de afgelopen periode  hebben 2 personeelsleden van het OW 
MCP hun diensten beëindigd bij het Overliggend Waterschap 
MCP. Deze 2 personen zijn dhr.  J. Adjako, technische medewer-
ker van Wakay en dhr. B. Tewari, medewerker van de bewaking. 
Intussen hebben een aantal sollicitanten zich aangemeld en via een 
selectieprocedure zullen de open- gevallen plekken ingevuld wor-
den.  Het Overliggend Waterschap MCP heeft in de afgelopen 
periode veel aandacht besteed aan de kwaliteit van haar perso-
neelsformatie.  Na het vertrek van de gepensioneerden en de an-
dere medewerkers worden deze nu vervangen door jong kader. Er 
wordt momenteel veel geïnvesteerd in interne trainingen, zodat 
de medewerkers zich specialiseren voor het werk dat zij zullen 
verrichten op de diverse afdelingen .Het overliggend waterschap 
wenst aan zowel de nieuwe als de vertrekkende  personeelsleden 
succes toe in hun (verdere) loopbaan. 

Water Weetjes 

 Het grootste gedeelte van het water 

aan het aardoppervlak is permanent 

bevroren of zout.  

 

land met als doel een haalbaarheidsonderzoek te 

doen naar de opzet  van  de Nickerie Water Acade-

mie. Aan deze opleiding kunnen personen met een 

MBO opleiding en ervaring in het watergebeuren 

participeren of personen in het bezit van een HBO 

opleiding. De tools en de instituten moeten in place 

zijn voor de Nickerie Water Academie. 

Foto links: de deelnemers, de trainers en 

dhr. H. Karijoikromo , thema 4 voorzitter 

 OW MCP krijgt nieuwe medewerkers 

De afleveringen over water in Nickerie kunt u 

volgen op de volgen de televisie stations : 

Elke 1ste zondag van de maand is er een nieuwe 

aflevering te zien  RTV , SBS en Ishara. De her-

halingen  vinden steeds na  het avond  nieuws 

plaats  op de 3 televisie stations 

 RTV:  Dinsdag en Vrijdag na  20.00 u 

 SBS  : Maandag en Woensdag na 20.00 u 

 Ishara : Donderdag en Zaterdag na 20.00 u 

Infomercial  overzicht  


