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OWMCP zoekt samenwerkingsverbanden in Brazilië



OWMCP brengt succesvol
werkbezoek aan Guyana



ICDS op werkbezoek



Bezoek best geslaaden GLO in
Nickerie



OWMCP NIEUWSBRIEF
OWMCP ZOEKT SAMENWERKINGSVERBANDEN IN BRAZILIE

Foto: Op bezoek op het complex van
ANA in Brasilia

Studenten presenteren afstuVan 25 augustus tot en met 01
deer projecten bij OWMCP



OWMCP een nieuw
personeelslid rijker



OWMCP op schema voor
uitvoering Jaarplan



OWMCP neemt afscheid van 2
personeelsleden



Voorbereidingen Launch

september 2014 heeft een delegatie onder leiding van onze
bestuursvoorzitter Hr. M. Hindori
een bezoek gebracht aan onze
zuiderburen, Brazilië. Hij was
vergezeld van directeur R.
Small en de heer S. Renfrum als
adviseur. Met ondersteuning en
medewerking van onze ambassade aldaar zijn bezoeken aan
diverse instanties afgelegd w.o.
een water /sanitair bedrijf in
Brazilië, CAESB, Amazone

Cooperation Treaty Organization (ACTO) en Agencia National de Aguas (ANA). Doel
van het bezoek was om kennis
en ervaring uit te wisselen op
het gebied van waterbeheer,
waarbij ook naar samenwerkingsmogelijkheden gekeken
werd. Het is niet uitgesloten Foto: Uitleg in de Situation Room van
dat er een samenwerking tus- ANA
sen ANA en OW MCP tot
Voor de totstandkoming van
stand wordt gebracht.
een formele samenwerking met
ANA heeft OWMCP een document opgesteld. Dit stuk zal de
ambassade via het Braziliaanse
ministerie van Buitenlandse
Zaken verder begeleiden om te
komen tot een samenwerking.
De delegatie bracht onder begeleiding van de ambassade
een bezoek aan CAESB. Bij dit
bezoek werden er presentaties
Foto: De delegatie op bezoek bij Norgehouden die zicht richtten op
bert Fenzl, projectcoordinator van de
ACTO
onderhoud van machines,
waterkwaliteit en de tarievenstructuur.

OWMCP BRENGT SUCCESVOL WERKBEZOEK AAN GUYANA

ICDS OP WERKBEZOEK

Een delegatie bestaande uit de heren R.
Small, S. Badal, S. Kurban en mevr. L.
Haitel hebben gedurende de periode 7
tot en met 10 augustus 2014 een bezoek gebracht aan ons buurland Guyana. Hierbij zijn bezoeken afgelegd aan
allereerst de Surinaamse Ambassade
aldaar, waarbij een ontmoeting heeft
plaatsgevonden met onze ambassadeur,
Foto: De heer Odran Hayes in mevr. Kurban. Alle mogelijke medewergesprek met de delegatie
king werd hierbij ondervonden om dit
bezoek succesvol te doen verlopen. Doel
van dit bezoek was o.a. de nodige contacten te leggen met de plaatselijke actoren die te maken hebben met het waterbeheer, waarbij
ook kennis en ervaringen kan worden uitgewisseld. Op de 2e werkdag was er een ontmoeting met de heer Odran Hayes, vertegenwoordiger van de EU in Georgetown, Guyana. Hierbij is ook informatie
uitgewisseld over de voortgang van de activiteiten van ons EU project.
De delegatie mag terugzien op een geslaagde trip en kijkt verder uit
naar uitdieping van de relaties. Dezelfde dag werd het ministerie van
Agriculture bezocht, aangezien zij volledig belast zijn met het watergebeuren in het land. Mogelijke samenwerkingsverbanden zijn besproken, die verder uitgewerkt zullen worden.

Op 20 augustus was een
d e l e g at i e v a n I C DS
(Investment and Development Corporation Suriname
N.V.) voor een werkbezoek
bij OWMCP. De heren Moti
Kaplan en Shaul Zaban uit
Israël waren samen met de
heren Arthur Zalmijn en
Foto: De delegatie van ICDS op kantoor
Arnold Li-Fo-Sjoe in
Nickerie om mogelijkheden bij de directeur van OWMCP
na te gaan hoe uitbreiding
van het bestaande rijstareaal kan plaatsvinden. Een belangrijke mogelijkheid is voor de gasten het terugdringen van de
zoutgrens in de Nickerierivier, zodat in ieder geval de rechteroever op tijd voorzien kan worden van goed en voldoende irrigatiewater. In dit proces zou het Overliggend Waterschap MCP een belangrijke rol kunnen vervullen. Inmiddels is
er ook een ontmoeting geweest met bestuursvoorzitter Ir. M.
Hindori, waar de delegatie van gedachten heeft gewisseld
over verschillende mogelijkheden.
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De Lions Club Nieuw-Nickerie, vertegenwoordigd door de heren N.
Badloe en P. Gokoel, hebben de best geslaagden van de GLO in
Nickerie in de bloemetjes gezet. In dit kader hebben ze bedrijfsbezoeken gebracht aan verschillende instellingen, waarbij deze leerlingen o.a. kennis mochten maken met diverse activiteiten in het district
Nickerie. In dit kader is ook OWMCP bezocht. Door de directeur, de
heer R. Small, is een presentatie gehouden, waarbij de taken en
verantwoordelijkheden van het bedrijf zijn belicht en gewezen is op het
belang van water. Hierin kunnen eventueel ook de jongeren in de
toekomst hun bijdrage leveren. Na de presentatie kregen de 2
Foto: de groep best geslaagden van
geslaagden met het hoogste aantal punten een presentje.
Nickerie met hun begeleiders en de
directeur van OW MCP

STUDENTEN PRESENTEREN AFSTUDEER PROJECTEN BIJ OWMCP
Gedurende de eerste tot en met de derde week van augustus
2014 hebben studenten van het Natin en Amto hun afstudeer
presentatie bij OWMCP gedaan. Het gaat om de onderwerpen:
Haalbaarheid zonnepanelen projectie te Wakay (D. Bhajan &
A. Poeran), Rehabilitatie mobiele brandblusmachine te Wakay
(W. Baldew) en Onderhoudsplan overlaat kunstwerken te
South drain en pand E (R. Bishesar). Met het opvangen van studenten bij OWMCP wordt onder andere ook beoogd dat toekomstige technici helpen meedenken over diverse vraagstukken
die ook voor onze organisatie van nut zouden kunnen zijn.

OWMCP EEN NIEUW PERSONEELSLID RIJKER

Foto: Dhr R. Small met
Juanita Rozenblad

Het Overliggend Waterschap MCP is een
nieuw personeelslid rijker geworden. Per
1 augustus is in dienst getreden mevr. Rozenblad Juanita. Zij zal vanwege het vertrek van de heer Soerinder Badal de reguliere werkzaameden op de afdeling
Relatiebeheer verrichten. Ook zal zij de
uitvoering van het EU project ondersteunen.

Foto : De 3 studenten W. Baldew, D.Bhajan en A.
Poeran die hun presentatie deden

OWMCP OP SCHEMA VOOR UITVOERING JAARPLAN
Periodiek wordt het personeel op de hoogte
gesteld over de voortgang van de activiteiten zoals verwoord in het jaarplan van
OWMCP. Op 04 augustus heeft een 2e
sessie plaatsgevonden, waarbij door de
directeur de Hr. R.W.H. Small mededelingen
zijn gedaan. Ook de uitvoering van het EU
project is op schema. met de actoren aldaar

Foto: deel van het personeel in de
vergaderzaal

OWMCP NEEMT AFSCHEID VAN 2 PERSONEELSLEDEN

VOORBEREIDINGEN LAUNCH WATERPLATFORM

Drs. S. Badal, management lid
van de Afdeling Relatiebeheer,
die zijn krachten sedert april
2010 heeft gegeven aan
OWMCP, heeft helaas de dienst
verlaten om elders zijn carrière
voort te zetten. Hij heeft in de
afgelopen jaren ontwikkeling
Foto: Links Drs. S. Badal en rechts
en inhoud gegeven aan de
mevr. Bea Matabadal
organisatie en de Afdeling
Relatiebeheer. Hij heeft een netwerk met actoren in het
waterbeheersingsgebeuren opgebouwd. Mevr. Bea
Matabadal, verlaat binnenkort ook de dienst. Zij staat
bekend als een heel serieuze medewerkster, die dagelijks
bijdraagt aan het aangenaam maken van onze werkomgeving. De OWMCP familie bedankt hen voor hun trouwe
diensten en wenst ze veel succes in hun verdere loopbaan.

Op donderdag 18 augustus heeft er
overleg plaatsgevonden over de te
houden workshop als voorbereiding op
de launch van het waterplatform.
Aanwezig waren: J. Rozenblad, S.
Kurban, W. Paltie, A. Braafheid, A.
Bierdja en R. Small. De heren Braafheid en Bierdja waren namens de
SWM aangewezen om ondersteuning
de leden van de organisatie belast met
te verlenen aan de organisatie van de Foto:
het voorbereiden van de eerste workshop in
vergaderig
workshop. Aanvankelijk was de launch
van het platform gepland voor 30 juni
van dit jaar. Op verzoek van Bram Zandstra (Waterschap Rijn en IJssel)
is gemeend om die datum te verschuiven naar 17 oktober 2014 . Dan
zal een Nederlandse missie van de Stichting Wereld Waternet en het
Waterschap Rijn en IJssel in Nickerie zijn. Het doel van deze workshop
zal gericht zijn op het doel, de samenstelling en de vergaderstructuur
van het waterplatform.

