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------------------------------------------------------------------------------------------------Beste cursisten,
Mag ik u welkom heten . Ondanks dat het nieuwe jaar al een week oud is, wil ik u
toch hierbij een gelukkig, succesvol, gezond en vreugdevol jaar toe wensen en het
allerbeste in alle facetten van het leven.
Ik wil u feliciteren met deze mooie stap dat u heeft ondernomen aan het begin van
het nieuwe jaar om in u zelf te investeren. Studeren is de beste investering dat u
kunt plegen in uw zelf. Vergelijkt u maar alle uitgave in december gedaan, de grote
feestmaand. Voor een groot deel is dat allemaal vervlogen, geconsumeerd. De
mooie kledingstukken, schoeisel die zijn er nog maar vergaat ook strakjes. De
nagels en de waves worden straks vervangen voor zover die nog niet vervangen
zijn.
Maar investeren in jezelf middels kennisvergaring vergaat nimmer.
Een ander belangrijk aspect voor u aanwezigen hier is het feit dat u acties heeft
ondernomen, anders zit u niet hier. Velen hebben lange verlanglijstjes gemaakt,
wensen, voornemens, maar als de actie achterwege blijft zal ook het succes
uitblijven. U heeft met uw komst hier een duidelijk signaal van actie
gedemonstreerd en ik spreek de hoop uit dat u volhard in uw actie. Dat u volhoudt
en dat u aanhoud tot het eind. Immers de aanhouder wint.
Elke dag is een bijzondere dag voor mij en ook voor ons allen, zo ook elk jaar.
Wat 2015 een extra tintje geeft is het feit dat wij Surinamers in de gelegenheid
worden gesteld naar de stembus te gaan. Onze stem uit te brengen op de degenen
van wie wij denken het land op de beste wijze kunnen dienen of aan wie u de
voorkeur geeft om het land voor de komende 5 jaar te moeten leiden.
We weten allemaal dat de gang naar de stembus heel spannend is of kan zijn. Vele
tegenstellingen kunnen worden aangewakkerd om die als verkiezingsstunt te
hanteren. Mag ik u oproepen in het verkiezingsjaar om u hoofd koel te houden. U
niet verder te laten splitsen, uw tolerantie graad te vergroten, te letten op wat ons
bindt en niet op wat ons scheidt, vijandigheid achterwege te laten. Een andere
politieke kleur op na houden is geen teken van vijandschap. Voert u geen
discussies de komende maanden, zowel in de klas als daarbuiten, op basis van
emotie maar op basis van het rationeel denken. Speelt u niet op de man maar op de
bal. Na de les en gedurende de hele opleiding moet u door één deur heen kunnen,
ook voor tijdens er na de verkiezing. U heeft één groot bindmiddel, u heeft één
gezamenlijke familienaam. U bent Surinamer, u bent wrokomang en dat zal altijd
zo blijven. Voor, tijdens en na de verkiezing. Aan u hier in de zaal die politieke
ambities heeft en op welke lijst dan ook terecht zal komen wens ik heel veel succes
toe
Mag ik u nogmaals namens het SIVIS een fijne periode met ons hier toewensen.

